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Finax +46 42 298 605  info@fi nax.se

Godare julstök!
Häll 4,5 dl fi ngervarmt vatten i en bunke 
och tillsätt 500 g Finax Fiberbröd Mix. 
 Vispa degen kraftigt med maskin i ca 5 min. 
Blanda sen i 1,5 tsk peppar kakskryddor, 
100 g grovhackade fi kon och 120 g grov-

hackade valnötter. Häll  degen i en smord 
avlång form, ca 1,5 l. Låt  brödet jäsa under 
bakduk ca 45 min. Pensla med lite fett för 
att få gyllene färg. Grädda i nedre delen 
av ugnen i 200˚C, ca 40 min.

Fiberbrödmix kan bytas ut mot Surdegs- eller Havrebrödmix, följ bakinstruktionerna på förpackningen.

Fiberbrödmix med fi kon och valnötter:

Med Finax glutenfria sortiment kan du njuta 
av extra gott hembakat bröd i jul. Med årets 
nya brödmixer på havre och surdeg till sätter 
du till exempel bara vatten och knådar 
degen precis som vanligt. Massor av andra 
goda julrecept och tips på fi nax.com.
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Mycket på den offentliga tallriken består i dag av halvfabrikat och en 
stor del av den mat som serveras kastas. Vad är det egentligen som 
avgör vad som läggs upp på den offentliga tallriken och hur kan den 
som inte är nöjd med maten påverka den till det bättre? Det är Tiina 

Rantanen från Sveriges Konsumenter som ställer sig den frågan i ett projekt vi be-
rättar mer om i detta nummer. Allt oftare ifrågasätter vi vad vi äter. Många tycker 
att det är viktigt att mat lagas från grunden, att råvarorna är ekologiska och lokal-
producerade samt att halvfabrikat bör undvikas. Studier visar hur vi till och med blir 
sjuka av viss mat. En forskare i detta nummer visar att många med diagnosen schizo-
freni och autism blivit friskare av att utesluta gluten och mjölk ur kosten. 

Våra matvanor ifrågasätts också av näringsfysiologen Fredrik Paulún. I sin Isodiet avråder 
han exempelvis folk från att äta gluten för att må bättre. 

Trevlig läsning!
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Sara!Angeldal!vill!att!restaurnager!ska!ha!fler!än!ett!alternativ!att!välja!på!från!menyn"!

VISSTE DU ATT... 
… årets Allt för Hälsan i Älvsjö  
hade närmare 30 000 besökare 
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Noterat
Nytt och aktuellt

Internationell 
celiaki i S tockholm

ARTIKEL PUBLICERAD  
I ANSEDD TIDSKRIFT
Forskare!vid!Umeå!universitet har 
nyligen fått en artikel om hälso-
relaterad livskvalitet och fördröjning 
av celiaki diagnos publicerad i BMC 
Gastro enterology. Forskarna har tydligt 
kunnat visa att det är en stor börda 
att leva med celiaki men att man mår 
lika bra som andra så snart diagnosen 
ställts. Dock tar det fortfarande lång 
tid för många innan de får sin diagnos 
även om det skett en förkortning. Gläd-
jande nog rapporterade 96 procent att 
de alltid åt glutenfritt. 

Jonas!F"!Ludvigsson!var!initiativta-
gare!till!årets!celiakimöte!som!hölls!
på!Karolinska!institutet!i!Stockholm"!

KONFERENS
Temat!för!
konferensen!var 

sjukdomens utbredning och vad 
följderna av celiaki kan bli. Man tittade 
på celiaki enskilt men också på 
närliggande sjukdomar. 

Till exempel talade en forskare från 
Nottingham, Tim Kort, om förekom-
sten av celiaki i Europa och hur svårt 
det kan vara att säkerställa den då sjuk-
domen har så många definitioner. 

Den danske läkaren Steffen Husby 
talade om sambandet mellan celiaki 
och typ 1-diabetes. Joe West, Notting-
ham, berättade om hjärtkärlsjukdom 
hos de med celiaki och kunde visa att 
risken att drabbas av hjärtkärlsjukdom 
inte verkar öka när man har celiaki. 
Tvärtom verkar det innebära en mins-
kad risk. Fabiana Zingone från Neapel 

CHOKLADBUTIK  
FÖR MJÖLKALLERGIKER 
SelectedSeven!heter!en!ny webbutik 
som enligt företaget har ett choklad-
sortiment som ska passa mjölkallergi-
ker såväl som laktosintoleranta. Det 
går även köpa andra specialprodukter, 
såsom sådana som veganer kan fråga 
efter, eller de med nöt- och/eller soja-
proteinallergi, eller de som vill ha raw 
food. 

Ett!blodprov!skulle!visa!om!en!
intagen!på!Kumlaanstalten!inte!
tål!laktos"!Sammanlagt!tog!det!ett!
halvår!att!få!diagnos"!

VÅRD
Internen!har!nu!skrivit till 
justitieombudsmannen, jo, 

och klagat på att han fått vänta flera 
månader på behandling. Kriminalvården 
har svarat jo och menar att fördröjningen 
är beklaglig. Enligt dem beror det på att 
provet togs i januari men inte levererades 
i tid till laboratoriet, vilket i sin tur ledde 
till att det inte gick att analysera. Sedan 
ska andra prover ha tagits, men inget 
som hade med laktos att göra. Först i 

LAKTOSMAT TROTS INTOLERANS
En Gnestabo har anmält hemtjänsten i Järna till Socialstyrelsen. Han menar 
att man ska ha serverat en Alzheimersjuk person mat som innehållit både glu-
ten och laktos trots vetskap om att han var både allergisk och intolerant. 

NY BOK OM TRYGG VÅRD
En!bok!framtagen!av Socialstyrelsen, 
Min guide till säker vård, har i dagarna 
kommit ut. Den har tagits fram på 

upp drag av regeringen och 
riktar sig till vårdgivare 
inom hälso- och sjukvård, 
samt specialiserad tand-
vård. Tanken är att vård-
personalen ska överläm-
na den till patienter som 
har eller kan komma att 
få upprepade kontakter 
med vården. 

Halvårs!väntan! 
för!interns!laktostest

april togs rätt typ av test vilket slutligen 
ledde fram till en diagnos. 

Mannen!skulle!ha!sluppit!mycket!
lidande!om!han!inte!behövt!vänta!så!
länge!på!medicin"!

talade om den litteratur som finns om 
infektionssjukdomar i celiaki. 

Luisa Mearin från Nederländerna 
avslutade mötet genom att berätta om 
livskvaliteten hos de med celiaki. 

Egentligen!hade!sammankomsten!
ett!engelskt!namn#!nämligen!Uegw!
Interest!Group!Meeting#!Celiac!Di-
sease#!Stockholm"!Mötet!hölls!i!slutet!
av!oktober"!
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Sprödbakad tant
Hur!har!detta!hänt och varför? 

När jag precis passerat de 50 fick jag 
besked om att jag var benskör. Blev först 
förtvivlad då läkaren sade att mina höfter 
var som en 80-årings. Hade värk i krop-
pen på grund av D-vitamin brist och det 
blev medicinering för att bromsa nedbryt-
ningen, samt kalcium och D-vitamin för 
att bygga upp skelettet. 

Celiakimonstret hade tagit komman-
dot över min kropp och ätit upp mitt 
tarmludd. Monstret hade varit så själviskt 

att mitt skelett 
hade hamnat 
på svältkur. 
Jag fick min 
diagnos för 
celiaki när jag 
var 38 år, men 

ingen berättade för mig vad som händer 
med skelettet vid obehandlad celiaki. Jag 
har varit en aktiv person, alltid ätit sunt 
och aldrig rökt men det hjälper inte om 
ett monster har bosatt sig i tarmarna. 

Men nu har jag tagit itu med det och vi 
är vänner. Jag är även kompis med skelet-
tet. Med medicinering i tio år och nyttig 
mat, styrke träning och motion är jag 
tillbaka på banan och nästan ifatt mina 
jämnåriga systrar.

Jag uppmanar alla som fått diagnosen 
celiaki i vuxen ålder att vara noga med 
att få i sig kalcium och framförallt D-
vitamin, ägna sig åt motion och måttlig 
styrketräning. När du kommer upp i 
50-årsåldern, var då vaksam på om du 
blivit kortare eller har problem med rygg 
eller höfter. 

En bentäthetsmätning är det enda sättet 
att kontrollera om du har benskörhet. 

Sol-Britt Sundvall
ordförande i Riksföreningen 
Osteoporotiker och i läns-
föreningen i Dalarna

Från  
konsument-
hjärta

»Var noga 
med att  
få i er  
kalcium.« 

FORSKNING Vetenskapsrådets!
ämnesråd!för!

medicin och hälsa har beviljats 65,4 
miljoner kronor i projektanslag till 
30 forskare verksamma vid Umeå 
universitetet samt Norrlands 
universitetssjukhus. 

En av dem som fått projektbidrag 
vid stora utlysningen är Anneli Ivars-
son vid Institutionen för folkhälsa 
och klinisk medicin, epidemiologi 

och global hälsa. Hennes forsk-
ning handlar om celiaki och belyser 
särskilt frågan om huruvida det 
blivit dags för primär prevention och 
allmän screening eller inte. Hon har 
särskilt tittat på tolvåringar födda 
under epidemin och åren därefter. 

Andra som fått ta emot projekt-
anslag är unga forskare, det vill säga 
personer som doktorerat för mindre 
än åtta år sedan. 

Flera!miljoner! 
till!medicinsk!forskning

Trelleborg!vill!bli!Sveriges!
mathuvudstad!i!år!och!deltar!
nu!i!den!tävling!som!lands-
bygdsdepartementet!med!
jordbruksministern!Eskil!Er-
landsson!(C)!i!spetsen!bjudit!
in!till"!

TÄVLING
I!fjol!var!första 
gången som en 

mathuvudstad utsågs i Sverige 
och då vann Östersund bland 
45 nomineringar. Detta år 
räknar Trelleborg med att 
vinna och i kommunens 
ansökan räknar kommunal-
rådet Ulf Bingsgård upp en 
rad matprodukter som 
kommer från Söderslätt: 
Maglarpsbullen, Finax bröd, 
tomaterna från Dalköpinge, 
köttet från Ugglarps slakteri, 
Idala gård, Hallongården 
samt rökeriet i Smygehamn.

Söderslätt är Sveriges korn-
bod. I årtusenden har sädesfälten 
böjt sig för sydvästvinden från Öst-
ersjön. Solgula rapsfält, sockerbetor 
i snörräta rader och mogna veteax 
borgar för att svenskarna ska få 

ÖPPNAR FINSK GOURMETBUTIK
Kimmo Harjulas vision är att ha fem finska butiker i Västernorrland inom tre år. Nu har han 
öppnat sin andra, denna gång i Sundsvall. Han säljer gourmetmat med lokalproducerade 
livsmedel från Finland, nästan alla laktos- och glutenfria. 

Tävling!inspirerar

bröd på bordet, olja till stekpannan 
och socker till kakbaket, säger Ulf 
Bingsgård. 

Nu återstår att se om juryn håller 
med. 
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Laggen expanderar
Från och med nu kan du köpa Laggen i Ludvikas 

glutenfria pannkakor i din lokala ICA-butik. Tidigare 
har pannkakorna som 
passar alla som inte tål 
laktos, mjölk eller gluten 
bara serverats i storkök, 
på skolor och inom äldre-
omsorgen. 

Noterat
Nytt och aktuellt

KORT-
FATTAT

Tid-
ningen 

Allt om Mat:s 
Stora Matpris 
2011 gick i 
år till Annika 
Unt Widell, 
projektledare 
för Skolmat-
ens vänner. 
Priset tillfaller 
Annika Unt 
Widell för 
att hon 
“med mod, 
kraft och 
oförtrutet 
engagemang 
driver frågan 
om bättre 
skolmat.”

För den 
som 

älskar glass, 
men inte tål 
laktos, finns 
det nu en 
blogg med 
senaste nytt 
om våra kyl-
da produkter. 
Adressen är: 
laktosfriglass.
bloggagratis.
se

Till 
www.

mjolkfri.com 
kan du som 
är laktosin-
tolerant eller 
mjölkprotein-
allergiker 
vända dig 
för att hitta  
nya produk-
ter, aktuella 
recept eller 
den senaste 
forsk ningen. 

NYA KOSTRÅD
Näringfysiologen Fredrik Paulún är mannen bakom isodieten, en 
vidareutveckling av GI-metoden. Den bygger på att man ska äta 
lika delar protein, fett och kolhydrater och undvika gluten.

Här hittar du produktnyheterna 
som passar dig som inte tål allt.

Nytt i hyllorna

Dryck fri från gluten
Genom Galatea beer 

spirits and wine säljer 
system bolaget ett gluten-
fritt öl. Det heter St Peter’s 
G-Free. 

Nytt öl
Against the Grain 

heter ett glutenfritt öl som 
nu finns på systembolaget. 

Dryck på havre
Nu breddar Oatly sitt sortiment av Havredryck. 

En är ekologisk, en annan är berikad med kalcium och 
vitaminer och den tredje har extra lång hållbarhet. 

Nya charkuterier
Wurstmaster har tagit fram 

isterband och stångkorv fria från 
gluten, laktos och soja. Produk-
terna finns att köpa i välsorterade 
matbutiker. Hela utbudet hittar 
du på www.wurstmaster.se
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… ANNA STARBRINK
LANDSTINGSRÅD I STOCKHOLMS  
LÄNS LANDSTING

Därför att: Det i genomsnitt tar tio år  
att få sin diagnos för celiaki.

– Ny evidensbaserad kunskap måste 
snabbare nå läkarna. Kanske genom be-
sluts- och kunskapsstöd, det vill säga att 
man snabbt via nätet, får vägledning vid 
diagnostik och behandling. Om läkaren 
känner sin patient så blir det enklare att 
ställa rätt diagnos. Kontinuiteten mellan 
patient och doktor är viktig.
Vad!blir!konsekvensen!för!alla!med!
odiagnosti serad!celiaki?
– Det kan leda till sämre livskvalitet, 

olika följdsjukdomar såsom exempelvis 
osteoporos eller cancer. Med en korrekt 
diagnos, kan behandling med läkemedel 
för andra sjukdomar och den risk för 
biverkningar som alltid finns, undvikas.
När!kommer!vi!att!få!se!en!kortare!
diagnos tid?
– Förändringar i sjukvårdssystemet tar 
lång tid. Vi är beroende av att kostråden 
för små barn är sådana att de förebyg-
ger glutenintolerans och att det bedrivs 
medicinsk forskning om ärftliga fakto-
rer hos sjukdomen.
För!vem!måste!ni!lösa!detta?
– Det handlar främst om dagens patien-
ter men det är också viktigt för att få 
en hälsa och färre följdsjukdomar hos 
morgondagens människor.
Var!ligger!problemet?
– Det finns flera svårigheter att lösa, 
kanske kommer jag i och med den här 
intervjun, några av dem på spåren.
På!vilket!sätt!måste!utbildningen!för-
ändras?!
– Nyligen har regeringen tillsatt en 
utredning som ska se över hela läkar-
utbildningen. Ett direktiv är att höja 
kvaliteten och bättre anpassa den till 
både eu-krav och framtidens sjukdoms-
panorama. Den kliniska läkarutbild-
ningen, allmäntjänstgöringen at, behö-
ver också kvalitetssäkras.
Hur!skulle!vi!på!Svenska!Celiaki-
förbundet!kunna!hjälpa!er?
– Genom att informera oss om den brist 
på patientupplevd kvalitet ni upplever. 
Då blir vi bättre rustade för att följa upp 
sjukvården, en av politikernas viktigaste 
uppgifter. 

Varför!tar!det!så!lång!tid?
 – Det kan vara svårt att ställa diagnos, 
men eftersom celiaki är så pass vanlig 
numer kan den betraktas som en 
folksjukdom. Känner läkaren till det, 
bör han eller hon misstänka gluten-
intolerans.
Varför!tror!du!det!ser!ut!som!det!gör?
– Det sägs att en allmänläkare i dag 

Landstingssalen"!Här!inne!debatteras!
förslag!och!ståndpunkter!argumenteras#!
voteras!och!fattas!beslut"!Vi!ska!vara!
stolta!och!aktsamma!om!demokratin"!
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En sida med ...

EN SIDA MED/STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

borde läsa flera doktorsavhandlingar 
om dagen för att hålla sig uppdaterad. 
Frågorna till patienten om symptom bör 
utgå från att det vanliga, är det troliga 
sjukdomstillståndet.
Många!tycker!det!verkar!som!att!läkare!
inte!vet!hur!de!ska!gå!till!väga!för!att!
undersöka!en!person!med!misstänkt!
celiaki"
Man måste bli bättre på att lyssna på 
patienten, jag tror att många med celi-
aki dras i onödan med sina besvär. Det 
måste till en större medvetenhet bland 
läkarna om hur vanligt celiaki faktiskt 
är så att man utreder rätt från början.
Vad!tänker!du!göra!åt!att!det!tar!tio!år!
till!diagnos?

»Ny evidens-
baserad kunskap 
måste snabbare 
nå läkarna.«
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Johan har al
ett piller i fic

JOHAN
SÖDER-
STRÖM
Ålder: 33 år 
Bor: Uppsala 
Gör: Forskare i 
fysik  
Intressen: Kon-
struera korsord 
och läsa fantasy. 
Favoritmat: 
Mexikanskt.
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Johan Söderström forskar om 
nanopartiklar och har hela 
världen som arbetsfält. Annat var 
det under tonåren, då kretsade 
hela hans tillvaro kring en mage 
som ständigt var i uppror. Att få 

diagnosen laktos intolerans 
kom som en befrielse. 

TEXT ANNA NORRBY  
FOTO CHRISTIAN SALTAS

har alltid  
r i fickan

LEVA MED/LAKTOSINTOLERANS
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Tänk dig att du är utomlands och står på 
ett podium framför en stor publik. Du 
har just ätit lunch. Magen börjar mullra 
samtidigt som mikrofonen slås på och 

du ska dra igång en föreläsning. Det läget 
vill fysikforskaren Johan Söderström 
aldrig uppleva, så därför har han alltid 
några laktraspiller i fickan. 

– Jag tar hellre ett piller för mycket än 
ett för lite. 
Men han är kritisk till att läkemedlet är 

dyrt i Sverige, och köper alltid med en ladd-
ning när han är i Tyskland. Där är det mycket bil-
ligare. Risken att fisa eller få magknip på scenen 
är alltså liten. 

På!lediga!stunder!är!det!skönt!att!gå!in!i!en!fantasyvärld!där!allt!är!ont!eller!gott#!så!enkelt!är!det!ju!inte!i!det!riktiga!livet"!
Jag!gillar!bland!annat!Scott!Lynchs!romaner"

Det!fanns!en!tonårstid när han var sjuk för det 
mesta. 

– Jag mådde dåligt nästan varje dag, och mina 
föräldrar försökte verkligen hitta felet. Till slut 
var jag så risig att jag stoppade en bil och bad om 
skjuts till vårdcentralen.

Inte heller där kom de underfund med varför 
hans mage inte fungerade. 

– Men en arbetskamrat till min mamma hade 
hört talas om laktosintolerans, och när jag väl fått 
bälga i mig sockerlösning för att se hur snabbt den 
bröts ned, kom äntligen beskedet att jag var lakto-
sintolerant. 

Han blev glad av diagnosen.
– Nu visste jag varför jag blev jättedålig efter en 

»Det var 
skönt att veta 
vad man ska 
passa sig för.«
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LEVA MED/LAKTOSINTOLERANS

Från!labb!till!skrivbord"!Johan!Söderström!och!hans!kollegor!på!Ångströmlaboratoriet!sprider!re-
gelbundet!sina!forskningsresultat!i!artiklar!i!vetenskapliga!publikationer"!Att!bli!publicerad!i!en!väl!
ansedd!tidskrift!är!ett!kvitto!på!framgång"!

Fika!i!all!ära#!
fast!för!Johan!
Söderström!är!
även!scrabble!
och!musikquiz!
kanonbra!sätt!
att!koppla!av!
från!forskar-
jobbet"! 

mjukglass på stan. Det var skönt att veta vad man 
ska passa sig för. 

Laktosintoleransen!har!med!tiden blivit en naturlig 
del av tillvaron för Johan Söderström. 

– Jag tänker inte ens på det, för jag känner yt-
terst sällan av några besvär. 

Han har bott och studerat i Sverige, usa, Tysk-
land och Frankrike, och arbetat i Italien och 
Japan. Numera bor han i Uppsala med sin fru 
Chris från Hong Kong och deras två uppländska 
hittekatter. Forskartjänsten i det stora Ångström-
laboratoriet vid Uppsala universitet är basen, men 
han reser i arbetet uppåt 20 veckor om året. På 
hemmaplan handleder han studenter, undervisar 
och ägnar sig åt grundforskning. 

– Vi vill ha fatt på idéer och tankar om hur 
naturen är uppbyggd. Själv forskar jag på hur 
material är uppbyggda, allt från luft och gaser till 
vätskor och fasta material. 

Ett!forskningsrön!som!Johan Söderström nyligen 
publicerat handlar om nanopartiklar.

– Vi visade att man med hjälp av standardme-
toder kan studera nanopartiklar i vätska. Med 
metoden kan man också se att om man lägger 
nanopartiklar i vatten, så lägger sig förvånansvärt 

många på vattenytan. Det trodde ingen skulle gå, 
men nu vet man att det gör det. 

Framtiden får visa hur kunskapen kommer till 
nytta. Laser utvecklades också som grundforsk-
ning och var först en kuriositet, men används 
numera i var mans hem.  

Forskarvärlden!är!internationell#!men det svens-
ka samhället kan vara rasistiskt, anser Johan 
Söder ström, som genom sin fru lärt känna många 
invandrare. Det är svårt att få arbete om ens namn 
och ursprung väcker föreställningar om att man 
inte behärskar svenska språket tillräckligt bra, 
konstaterar han. 

– Inom forskning handlar det mer om vad du 
kan, och det är en fördel att folk har olika bak-
grund. Andra synvinklar och nya tankesätt är 
värdefulla. 

Lite!perspektiv!på!laktosintoleransen sitter också 
fint, tycker han.

– Jag är döv på ett öra och det har jag också lärt 
mig att leva med. Om man ser det och laktos-
intoleransen som handikapp blir det jobbigt, men 
jag tycker att det finns betydligt värre saker man 
kan drabbas av. Det här går hur bra som helst! 



Tiina Rantanen på Sveriges 
Konsumenter har under året 
provsmakat sig igenom sju 
sjukhus och 17 särskilda boen-

den från norr till söder. Syftet har inte 
varit att granska maten, utan att hitta 
goda exempel att föra fram så att andra 
verksamheter kan inspireras. Till sin 
hjälp har hon haft lokala smakpaneler. 
Resultatet ska presenteras i december, 
men Tiina Rantanen avslöjar för Bulle-
tinen att vid intervjuerna med vård- och 
kökspersonal framkom att det finns ett 
stort önskemål från konsumenterna är 
att maten ska dofta. Inom äldreomsor-
gen vill de boende gärna ha närhet till 
köket, enligt intervjupersonerna. 

– Då får man ställa sig frågan: Vilken 
mat är det som doftar? Jo, den som är 
nylagad, säger Tiina Rantanen. 

Vad är det egentligen som styr vad som serveras 
på den offentliga tallriken? Och hur kan den som 
är missnöjd påverka måltiderna till det bättre? 
För dem som ska bli mätta står i alla fall mat som 
doftar högst upp på önskelistan, visar en under-
sökning från Sveriges Konsumenter. 

En!önskan!om

mat som doftar

De kommuner och landsting som vill 
infria denna önskan från barn, sjuka 
och gamla har många hänsynstaganden 
och hjälpmedel att förhålla sig till. Eko-
nomin är en aspekt. Det har visat sig 
att det går att omfördela stora pengar 
genom att minimera svinnet. 

– Det kastas mycket mat från de 
offentliga tallrikarna där det serveras 
halvfabrikat, säger skribenten Gunnar 
Lyckhage som bevakar offentlig upp-
handlingar av bland annat livsmedel 
och måltider.

Politiska!ambitioner!kan!också spela in. I 
Halmstad till exempel, har de styrande 
politikerna antagit mål om andel ekolo-
gisk mat. Kommunen har även anställt 
en måltidsinspiratör som utbildar och 
inspirerar kökspersonal att laga mat 

TEXT ANNA NORRBY FOTO ISTOCKPHOTO
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från grunden, minimera svinnet och 
välja närproducerat och ekologiskt 
inom de ramar som finns. 

– God mat ger bättre folkhälsa och 
mindre svinn. Vi tror också att det blir 
roligare för personalen att få lära sig nya 
saker, att arbeta med bra råvaror och 
laga maten från grunden. Det ger en 
annan stolthet än när man arbetar med 
halvfabrikat, säger Svein Henriksen 
(mp), ordförande i servicenämnden i 
Halmstad. 

Halmstad har också skapat en egen 
distributionscentral för att minska ut-
släpp och samordna transporterna till 
kommunens alla kök. Den underlättar 
även för lokala livsmedelsproducenter 
att kunna bli leverantörer utan att själva 
behöva åka runt till de olika köken. 

Lagen!om!offentlig!upphandling har 
stor betydelse för vad som hamnar på 
tallriken. Det gäller för kommunerna 
att korrekt formulera förfrågnings-
underlagen inför upphandlingarna. 
Servera och Menigo är två livsmedels-
leverantörer som tar hem många anbud 
på offentlig mat. Deras utbud är stort 
och deras distributionsnät väl utbyggda. 
För lokala producenter är det svårt att 
matcha prisnivån. Gunnar Lyckhage 
nämner möjligheten för kommunerna 

att föra dialog med lokala producenter.
– Kommunerna får inte gynna lokala 

producenter i strid med lagen, men de 
får utbilda om hur anbudsprocessen går 
till.

Lokala leverantörer kan också slå sig 
ihop och lägga gemensamma anbud, 
bara det inte sker i hemlighet. 

Om kommunen har en kostpolicy 
kan även den styra vad som serveras. 
Där kan det till exempel stå hur många 
procent av råvarorna som ska vara krav-
märkta. 

Frågan!är!då!hur ätarna och deras nära 
och kära själva direkt kan påverka vad 
som hamnar på faten. Tiina Rantanen 
lyfter fram matråden.

– Många verksamheter har matråd 
där de boende är representerade. Där 
kan de träffa kökspersonal och måltids-
leverantörer och framföra vad de tycker. 
På demensboenden kan det förstås vara 
svårare, men där har vårdpersonalen 
ofta insikter i vad de äldre tycker om 
att äta. 

Personalen skulle också kunna vara 
med och utforma kraven i en upphand-
ling, inte bara kostchefer och andra 
chefer, tipsar hon. 
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Svein! 
Henriksen

Gunnar! 
Lyckhage

Tiina!Rantanen
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Barcelona
9 september

Eftersom det 
inte hade 
gått att boka 
glutenfri mat 
på planet, försökte vi hitta en 
glutenfri smörgås på Arlanda 
innan vi gick ombord, men 
det fanns inte. Det fick bli 
taco chips med salsa. Efter 
några timmars flygresa och 
transfer, kom vi till hamnen i 
Barcelona där msc Splendida 
låg. Båten var större än vi 
hade kunna föreställa oss.

Vi blev tilldelade ett bord 
i den ena a la carte-restau-
rangen. Där skulle vi sitta vid 
alla middagar och hovmäs-
taren Cristian skulle ta hand 
om oss. Vi fick in en meny 
där allt var glutenfritt. Det 
fanns en förrätt, en sallad, två 
pastarätter, två varmrätter, 
ost och dessert att välja bland. 
Middagen var mycket god.

Marseille
10 september

Vid frukos-
ten fick vi in 
en gluten-
fri meny där 
vi kunde välja till exempel 
yoghurt, charkuterier, müsli, 
färsk frukt, ost och bröd. 
Till detta juice och kaffe 
med mjölk. 

Vi åkte på en buss utflykt 
som tog oss till Aix en 
Provence och Avignon. I 
Avignon hittade vi en res-
taurang på en lugn gata. De 
hade en sallad, så vi frågade 
om den var glutenfri. Först 
förstod inte servitrisen vad 
vi menade, men när Iréne 
visade upp ett översättnings-
kort såg servitrisen ordet 
gluten och verkade förstå. 
Salladen, som var mycket 
god, kom då in utan bröd. 

Genoa
11 september

Det var en väldigt varm dag 
i Genoa, minst 30 grader. 
Då det var söndag var det 
mesta stängt, men vi hittade 
en närbutik där det fanns 
två sorters glutenfria kakor, 
riskakor, pasta och spagetti. 
Efter en promenad i staden, 
åt vi god italiensk glass 
innan vi gick ombord igen.

Neapel
12 september

Utflykt till Capri. Från kajen 
kördes vi med minibussar 
uppåt längs slingrande vägar. 
När vi kom till byn Antica-
pri, gick vi till Axel Munthes 
museum. Det vi såg av Capri 
var väldigt vackert.

Glutenfri!kryssning!på!M
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Palermo
13 september

Besök i köksregionerna på 
Splendida för att se hur den 
glutenfria maten hanterades. Vi 
kände oss väldigt trygga efter 
detta besök. Mer om detta i ett 
senare nummer av Bulle tinen. 
Glutenfri mat lagas i ett speci-
ellt kök, men övrig specialkost 
tillagas i samma kök som den 
vanliga maten. Det blev sedan 
ett par timmars promenad i 
Palermo, bland annat på en 
stor marknad. 

Tunis
14 september

Utflykt till Medina och 
Kartago. Med guide gick vi 
runt i marknadskvarteren i 
Medina. I Kartago gick vi 
runt bland de vackra rui-
nerna. 

Palma
15 september

Vi tog transferbuss in till 
Palma. På en turistinforma-
tion frågade vi var man kan 
handla livsmedel. De tipsade 
oss om El Corte Ingles, som 
är ett stort varuhus. Via trev-
liga shoppingstråk hittade 
vi så småningom El Corte 
Ingles. På matavdelningen 
hittade vi tre höga hyllor 
med glutenfria produkter. Vi 
hittade även sojayoghurtar 
och laktosfri mjölk.

Sista middagen på båten 
var lika smakrik, vacker och 
god som de övriga hade varit.

Barcelona 
16 september

Hemfärd. Logistiken vid 
avstigningen fungerade 
utmärkt. Incheckningen på 
flygplatsen tog lång tid, så 
det fanns ingen tid att gå 
runt på caféer och restau-
ranger på flygplatsen och 
fråga efter glutenfritt.

Glutenfri!kryssning!på!Medelhavet

SAMMANFATTNING 
Man kan som glutenintolerant känna sig trygg vad 
gäller maten om man väljer att kryssa med MSC 
Splendida och man får väldigt varierad mat.

RESA/MEDELHAVSKRYSSNING

TEXT OCH FOTO  
IRÉNE JONSON OCH KATARINA VERBEET
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Det absolut bästa med julen är varken prins-
korven, Janssons frestelsen, eller rödbetssalladen 
– många av oss skulle nog hävda att det är efter-
rätterna. Med detta urval av smakdelikatesser, är 
nog ännu fler benägna att hålla med. 

Julens  
godaste  
efterrätter

Numer!finns!mycket!
special kost!som!kan!
matcha!det!traditionella!
julbordet"!
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HIRSGRÖT MED 
FRUKTKOMPOTT
GRÖT
2 dl helt hirs
4 dl vatten
En nypa salt
2–3 tsk mald kanel el. 1 kanel-
stång
0,25 dl råsocker
1 msk mjölkfritt smör
2,5 dl mjölkfri mjölk (t ex ris- 
eller sojadryck)

$"!Lägg hirsen i en finmaskig 
sil och slå kokande vatten 
över den (för att ta bort de 
bitterämnen som finns i 
hirsen).
%"!Lägg hirsen, tillsammans 
med vatten och kanel, i en 
tjockbottnad kastrull. 
&"!Koka upp och sänk sedan 
värmen. Låt gröten koka 
under lock i 10 minuter.
'"!Blanda i smör, socker och 
lite av mjölk i gröten. Tillsätt 
under omrörning resten av 
mjölken. 
("!Lägg på locket och låt 
gröten koka på svag värme i 
ytterligare tio minuter. 
)"!Lägg upp gröten i djupa 
tallrikar/skålar och toppa 
med fruktkompotten. 
*"!Servera med (mjölkfri) 
mjölk.

FRUKTKOMPOTT
1 dl grovt hackade, torkade 

katrinplommon
1 dl grovt hackade osvavlade, 
torkade aprikoser
2 dl vatten
1–2 tsk äkta vaniljsocker alt. 
0,5 tsk vaniljpulver
Ev. 0,5 msk potatismjöl utrört 
i 1,5–2 msk kallt vatten

$"!Gör kompotten medan 
gröten kokar. 
%"!Blanda den skurna, tor-
kade frukten, vaniljsocker 
och vattnet i en kastrull. 
&"!Koka upp och låt småkoka 
i ca 15 min. (Red ev. av med 
potatismjöl). 
'"!Låt kompotten svalna. 
Servera till gröten.

Tips! Om du har i potatis-
mjöl i kompotten får du en 
mer krämliknande konsistens 
vilket passar även ihop med en 
klick vispad, mjölkfri grädde 
eller kall, mjölkfri mjölk.

JULIG ADVENTS-
BÄGARE 
1 bägare
Ca 1 dl fruktkompott  
(se recept under ”Hirsgröt 
med fruktkompott”)
1 dl (vegetabilisk) naturell 
yoghurt t ex. av soja
0,5 skalad och skivad apelsin

$"!Lägg kompotten i en 
bägare, ett glas eller en skål. 

EN!KOMBINATION! 
AV!SMAKER
Härnösandsbon Molly 
Nyström driver sedan våren 
2008 en hälsoblogg. Där 
tipsar hon om ny mat till alla 
250 personer som dagli-
gen besöker sajten. I detta 

nummer av Bulletinen är det 
Molly som väljer recepten.

Läs bloggen på 
mollyshalsoblogg.
blogspot.com

Tänk!på!att!fruktkompotten!ska!koka!länge#!rätten!tar! 
åtminstone!en!halvtimme!att!laga"!

RECEPT/JULGOTT
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NYH
ETNYBAKAT GLUTENFRITT, 

VARJE DAG! 
VARJE TIMME! 
RYKANDE FÄRSKT DIREKT 
FRÅN BAKE OFF UGNEN.

Gluten- och mjölkfria bröd som packas i en 

unik värmetålig plastfilm som skyddar mot 

kontaminering. Vi erbjuder ett brett sortiment 

av bröd, frallor samt baguetter. Finns i ledande 

livsmedelsbutiker runt om i landet.

Goda Kakor i Skåne AB, Västanvägen, 245 42 STAFFANSTORP | Tel. 040 – 44 52 00 | info@godakakor.se | www.godakakor.se

%"!Häll på yoghurt och toppa 
med skivad apelsin.

FRUKOST HIRS  
Á LA MALTA
2–4 port
2 port. kall hirsgröt kokad på 
(mjölkfri) mjölk (se recept 
ovan)
1–1,5 dl naturell (mjölkfri) 

yoghurt
1 tsk äkta vaniljsocker alt. 2 
krm ekologiskt vaniljpulver
1 rivet juläpple t ex Ingrid 
Marie
Varma bär, t ex jordgubbar

$"!Blanda yoghurten med 
vispad, mjölkfri grädde.  
Exempelvis av soja. 
%"!Blanda ihop alla ingre-

dienserna i en bunke. 
&"!Fördela i skålar och servera 
med till exempel varma jord-
gubbar. 
'"!Vill du ha rätten lyxigare, 
ersätt yoghurten med vispad 
(mjölkfri) grädde, till exem-
pel av soja.

KRYDDBOLLAR
ca 20 stycken
2 burkar sköljda och avrunna 
kikärter (alt. 6 dl hemkokta)
1 finhackad, liten gul lök
Rapsolja
1 tsk mald kryddpeppar
Salt & peppar
1 skalad, finriven morot eller 
1 liten, skalad och finriven 
rödbeta (för en röd färg)
0,5 dl hackad persilja
Ev. majsmjöl
Olja, till stekning 

$"!Mixa kikärterna till en 
slät massa. Hetta upp oljan i 

en stekpanna och fräs löken 
mjuk utan att den bränns. 
%"!Blanda i löken, kryddpep-
par, morotsriv, persilja, salt 
och peppar i kikärtssmeten. 
&"!Blanda eventuellt i majs-
mjöl om smeten blir för lös.
'"!Forma cirka 20 bollar av 
smeten. Stek bollarna i om-
gångar, i en stekpanna. 
("!Servera dem som en del 
av julbordet eller bara till-
sammans med exempelvis 
Bovetesalladen och en god 
sås eller röra.

Går att frysa.

BOVETESALLAD
2 dl helt bovete
Glutenfritt buljongpulver
5–6 dl vatten
0,5 finhackad rödlök
2 dl halverad, kokt brysselkål
1 dl torkade tranbär
Grovt hackade,  

Det!går!lika!bra!att!använda!varma!apelsinklyftor!eller! 
passionsfrukt"!
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rostade mandlar
Ca 1 kruka hackad persilja
2 msk rapsolja
1 msk vit balsamvinäger
Salt & peppar

$"!Lägg bovetet i en finmaskig 
sil och slå hett vatten över. 
%"!Lägg bovetet i en kastrull 
och koka upp tillsammans 
med vatten och buljong-
pulver.
&"!Koka bovetet på svag värme 
i ca 15 min. Ta av kastrullen 

från plattan och låt bovetet 
svalna något.
'"!Blanda bovetet med 
rödlök, brysselkål, tranbär, 
persilja, mandlar, balsamvin-
äger, olja, salt och peppar.

JULMÜSLI
2 dl quinoapuffar el. bovete-
puffar
3 dl rent havregryn (Semper)
2 dl amaranthflingor
1 dl kokosflingor

En nypa salt
1 påse á 15 g pepparkaks-
krydda (alt. 1 msk av vardera; 
mald ingefära, mald nejlika 
och mald kanel)
1 dl grovt hackade pekan-
nötter
1 dl grovt hackade valnötter
0,75 dl (svensk, mild) honung
1 dl vatten
0,5 dl rapsolja
1 dl grovt skurna, urkärnade 
dadlar

$"!Sätt ugnen på 175 grader 
(ca 150 grader varmluft)
%"!Blanda ihop quinoapuffar, 
rent havregryn, amaranth-
flingor kokosflingor, salt, 
pepparkakskrydda och 
nötter i en stor bunke.
&"!Smält honungen i en 
kastrull (alt. snabbt i en 
micro säker skål). Ta av från 
plattan och låt svalna något. 
'"!Blanda honungen med olja 
och vatten.

("!Häll honungsblandningen 
över gryn- och nötbland-
ningen. Massera snabbt ihop 
allt med rena händer.
)"!Häll ut blandningen på en 
bakplåtspappersklädd plåt. 
Rosta müslin i mitten av 
ugnen i ca 25 min. 
*"!Rör om då och då för jämn 
rostning samt för att före-
bygga att müslin bränns.
+"!Ta ut müslin och låt den 
svalna. Blanda i dadlarna i 
den avsvalnade müslin. 
,"!Lägg över i en burk med 
tätslutande lock.

Klarar sig ca 3 veckor i burk 
med tätslutande lock.

Bovetesalladen!är!ett!utmärkt!komplement!till!rödbets-
salladen!på!julbordet"

Till!julmüslin!rekommenderas 
quinoapuffar



Skolmatsalen ser ut som många 
andra. Långbord, färgglada 
stolar, en buffé. Men där stan-
nar likheterna, för på väggarna 

hänger rader av diplom och utmärkel-
ser som teamet i skolköket vunnit de 
senaste åren. Att tävla är ett sätt för 
restaurangchefen Michael Bäckman att 
skapa utmaningar i vardagen, men det 
är inte där receptet för framgången står 
att finna. 

– Allt bygger på att man måste visa 
respekt för de som ska äta maten, säger 
han. 

Sedan faller resten på plats. Ut med 
halvfabrikat, in med mat som lagas från 
grunden. In med smak och doft och 
vackra rätter till alla, även allergikerna. 

Av!de!$-%..!portioner!som serveras varje 
dag är ett 50-tal till gäster med olika 
behov av specialkost. Khandan Jhe-
bouri ansvarar för specialkosten, och 
för henne är varje gäst unik. Därför är 
det inte hennes primära mål att special-
kosten ska efterlikna de andra rätterna. 
Hon vet vad gästerna gillar och skräd-
darsyr så att de ska få matlust. 

– Det är viktigt att maten känns lock-
ande att äta. 

Med en mängd utmärkelser i skolmat börjar gänget i Annerstaskolans 
kök bli berömda långt utanför hemkommunen Huddinge. De brinner 
för att laga riktigt god och bra skolmat utan att vända ut och in på 
plånboken. På köpet har även specialkosten fått ett uppsving. 
TEXT ANNA NORRBY FOTO CHRISTIAN SALTAS

Det!har!blivit!mer!populärt!bland!föräldrar!att!sätta!sina!barn!i!Annerstaskolan"! 
Den!goda!skolmaten!är!en!av!orsakerna"!

specialkostSKOLAN!DÄR

STÅR!HÖGT!I!KURS
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INBLICK/SKOLMATEN

Hon försöker inte imitera en laktosfri 
potatisgratäng om hon vet att eleven 
som ska äta den inte gillar potatis. Det 
blir ris istället, just den elevens favorit. 
Med det individanpassade arbetssättet 
faller idén med buffé för specialkost.

I en buffé är det lätt hänt att maten 

dessutom kontamineras, resonerar 
hennes chef. 

I!och!med!att halvfabrikaten spolats har 
de också tagit kontroll över innehållet. 
Många rätter tillagas helt utan gluten, 
soja och mjölk. 

Den här terminen är det två som är 
glutenintoleranta, medan antalet laktos-
intoleranta ökat på senare år. Soja allergi 
förekommer, och en rad andra också. 
Khandan Jhebouri har en egen del av 
köket med egna kärl och redskap, sepa-
rat kyl, spis och bänk.

– Jag kallar det för mitt kontor!
Där hänger också ett excelark med 

kommande matsedel och noteringar 
för hur rätterna ska anpassas för var 
och en. Det ser tunt ut med ändringar, 
och förklaringen är att det mesta redan 

ialkost
»Det är viktigt 
att maten känns 
lockande att äta.«

Chefen!för!hennes!skolrestaurang!
siktar!högt"!Nästa!mål!är!att!vinna!
storköks-OS"

Specialkosten!lagas!på!en!särskild!plats!allra!närmast!dörren!ut!till!matsalen"!
–$Jag!har!bästa!platsen#!och!jag!kallar!det!mitt!kontor!!säger!Khandan!Jhebouri"!!



lagas så att det är lätt att lägga till och 
dra ifrån efter behov i olika stadier av 
tillagningen. 

Under!en!period!hade de en elev som 
var allergisk mot väldigt mycket. Då 
lagade Michael Bäckman själv den 
maten först av allt på morgonen och 
packade in den minutiöst, skräckslagen 
för att något skulle gå snett, vilket det 
aldrig gjorde.

– Tänk, vad modiga föräldrar det 
finns, som vågar ge oss förtroendet. Det 
förpliktigar. 

Det där var innan Khandan Jhebouri 
tog över. Numera lagar hon inte bara 
specialkosten, hon är även matsals-
mamma med örnkoll, särskilt på sina 
egna skyddslingar. 

Michael!Bäckman!reser!ofta iväg och 
håller inspirationsdagar i skolkök runt 
om i landet. Ibland hör han berättelser 
om barn som tycker att det är pinsamt 
att äta specialkost. Men det känner han 
inte igen från sin egen skola. 

– Det har jag faktiskt aldrig upplevt 
här. Hos oss är det ett privilegium att få 
knalla till Khandan och hämta sin mat.      

För!ett!år!sedan var Michael Bäck-
man och hans medarbetare finalister 
i Skolmatsgastro. Innan dess vann de 
2009 Arla Foods Guldko för ”Bästa 

Svinnet!var!stort!när!Michael!Bäckman!tog!över!som!skolrestaurangchef!i!
Annersta skolan"!Smörförpackningarna!satt!i!flickornas!hår"!Mat!av!trista!halv-
fabrikat!slängdes!i!mängder"!Men!sedan!maten!lagas!från!grunden!är!det!lugnt!i!
matsalen"!”Maten!är!billigare#!men!också!mycket!godare#!så!nu!har!de!fullt!upp!
med!att!äta#!säger!han"”!

»Grundbulten är 
internutbildning 
av personalen.«

Matglädje skola”. Michael blev även ut-
nämnd till ”Årets skolkock” förra året. 
Men det finaste betyget är elevernas 
barskrapade tallrikar. Nu skulle man 
kunna tro att det satsats stora pengar i 
denna kvalitetsuppryckning. Tvärtom, 
skolköket har haft samma budget hela 
tiden. 

– Grundbulten är internutbildning av 
personalen, säger Michael Bäckman. 
Man måste också vara beredd att ändra 
arbetssätt, planera menyerna efter årstid 
och råvarutillgång, och ha god framför-
hållning. 

I!ett!kylrum!står ett gigantiskt kar fyllt 
till brädden med surstekar i lag. Det 
doftar ljuvligt av kryddpeppar, lager-
blad, carnegie porter och ättika. Med 
potatis och sås på maizena blir det en 
rätt som de allra flesta kan äta. 

– Men ”surstek”, det låter ju inte så 
gott på matsedeln? Vill de äta sånt?

– Ha ha, det är därför vi lagt in en 
bild av Häxan Surtant här bredvid, 
säger Michael Bäckman och pekar på 
menybladet. 
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FORSKNING/ALLERGI

Barnen som följs inom bamse-
studien är numera i 16-års-
åldern och det har blivit dags 
för den sjätte uppföljningen 

sedan de var spädbarn. Vid varje mät-
tillfälle har barnen undersökts och 
föräldrarna har fått fylla i enkäter. Men 
numera har barnen blivit så stora att de 
även själva får svara på frågorna via en 
webb enkät. Nytt för den här omgången 
är att ungdomarna får ingående frågor 
om hur magen fungerar. Hur ofta de 
går på toa, avföringens konsistens, om 
de har mycket gaser och magknip – här 

väjer inte forskarna 
för det som skulle 
kunna uppfattas 
som mycket privat.

– Vi var lite 
bekymrade över 
om ungdomarna 
skulle vilja svara 
på frågorna, och 
hur de skulle svara, 

men de svarar noggrant och tar som jag 
uppfattar det, frågorna på allvar. Orsa-
ken kan vara att besvär med magen kan 
vara ett reellt besvär för många ungdo-
mar, samtidigt som de kanske tycker 
att det är lite skämmiga saker att prata 
om, säger Inger Kull, sjuksköterska och 
forskare vid Institutet för miljömedicin, 
Karolinska institutet i Stockholm. 

En!orsak!till!att mag- och tarmbesvären 
uppmärksammas är att uppföljningen 
när barnen var i 12-årsåldern visade att 
15 procent av barnen då rapporterade 
besvär med magen. De ungdomar som 
upplever att de har besvär får via bam-
se-studien även kontakt med vården 
om det behövs. Den här omgången av 
studien är inte klar än, så än finns inga 
data att presentera. Frågorna har for-
mulerats av barnläkaren Ola Olén vid 
Sachsska barnsjukhuset i Stockholm. 

Barns!magbesvär! 
undersöks!i!stor!studie
Forskarna som genomför BAMSE-studien har under många år undersökt 
hur en stor grupp barn utvecklar allergier och astma. Nu tar studien en ny 
vändning i och med att barnens magbesvär får extra stor uppmärksamhet.

BAMSE-STUDIEN
 Startade 1994 och har sedan dess 

följt drygt 4$000 barn födda 1994–
1996. Svarsfrekvensen är ca 80$%. 

 Undersöker hur miljön påverkar 
barns astma och allergi. Kunskapen 
ger också möjligheter att bromsa 
ökningen av astma och allergi, och att 
lindra besvären. 

 Deltagarna har hittills följts upp 
vid ett, två, fyra, åtta, tolv och 16 års 
ålder. Just nu pågår den sjätte upp-
följningen.  

 De som visat sig ha be svär får råd 
och rekommenda tioner om vidare 
hjälp.

BAMSE-studien är knuten till  
Karolinska institutet. 

BAMSE-studien!har!följt!barnen sedan de 
var nyfödda. Då bodde alla i Stock-
holm, men nu är de spridda över värl-
den, även om många förstås bor kvar. 
Svarsfrekvensen har varit 80 procent vid 
uppföljningarna. En god svarsfrekvens, 
anser Inger Kull. Hon berättar att stu-
dien visar att födoämnesallergier är ett 
betydande problem för många.

– En annan insikt vi fått är att många 
med besvär inte riktigt vet vart de ska 
vända sig. De är helt enkelt vilsna i 
vården. Det är också ett problem att 
många som någon gång i livet fått råd 
från vårdgivare därefter inte följt upp 
sina besvär.

Det kan alltså vandra runt många 
odiagnosticerade unga människor, som 
kanske följer ett råd om att testa att 
utesluta viss kost, men som egentligen 
inte vet vad som orsakade besvären och 
om de fortfarande behöver följa råden. 

– Det är ett bekymmer att många 
upplever att de inte tål viss mat, men 
samtidigt inte är ordentligt uppföljda, 
säger Inger Kull.  

Inger!Kull

Nästa!steg!för!bamse-studien blir att 
undersöka och sedan rapportera om hur 
det är att leva med allergisjukdom. 

ANNA NORRBY
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Hur!jämställd!är!vården?
Betydligt fler kvinnor än män får celiaki. Forsk-
ning pekar dessutom på att kvinnor med celiaki 
på sikt mår sämre än män med samma diagnos. 
Vad beror det här på? 

Claes Hallert är docent och 
gästforskare vid Linköpings 
universitet. Han konstaterar 
att immunologiska, reuma-

tiska och hormonella sjukdomar överlag 
drabbar kvinnor oftare än män. 

Att få diagnosen celiaki kan för både 
män och kvinnor vara en lättnad och 
en befrielse. 

– Det är ingen tvekan om att en diag-
nos som gör att man kan äta rätt mat är 
ett steg till bättre hälsa. Hos personer 
som gått odiagnostiserade i många år 
syns tydligt att deras värden blir bättre 
och att de mår bättre när de börjar äta 
glutenfritt, säger Claes Hallert. 

Claes!Hallert!och!hans kollegor har 
undersökt hur ett antal män och kvin-
nor som levt med celiaki i många år 
mår. För många är det frid och fröjd i 
början av tillvaron med diagnos, men i 
det långa perspektivet händer det något 
som inte är lika bra.

– Då dyker problem upp igen, och de 
gör det i större utsträckning för kvinnor 
än för män. 

Problemen handlar inte om huruvida 
kvinnor har svårare än män för att äta 
glutenfritt, utan om att det visar sig 

TEXT ANNA NORRBY FOTO ISTOCKPHOTO

vara svårare att leva glutenfritt och sam-
tidigt må bra för en del kvinnor.

– Orsaken är att vi har en sådan 
samhällsstruktur och sådana vanor att 
det kan bli svårt att bryta upp och leva 
glutenfritt som en del av livet. Många 
har svårt att anpassa sig till det gluten-
fria livet, men av någon anledning kan 
det vara svårare för kvinnor än för män 
att göra det.  

Vården!är!inte!anpassad!efter!de!
behov!kvinnor!med!celiaki!har#!säger!
Claes!Hallert"!
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BRÄNNPUNKT/RÄTTVIS VÅRD

ur!jämställd!är!vården?
Det!kan!vara!så att män får ett annat 
stöd från sjukvården och familjen, men 
förklaringen kan också ligga i vilken 
roll kosten har i mäns och kvinnor liv. 
Matkulturen har betydelse, resonerar 
Claes Hallert. 

– Här spelar den sociala biten in. 
Kvinnor uppfattar måltiden mer som 
en händelse än vad män gör. Män har 
en benägenhet att äta för att bli mätta, 
medan kvinnor äter för att umgås. När 
man då inte kan delta i ätandet av allt 
som står på bordet påverkar det väl-
befinnandet.  

Invanda!rutiner!kring!måltider och um-
gänge återspeglar människors uppväxt 

och syn på tillvaron, och det kan ha 
inverkan även på upplevelsen av att leva 
med celiaki. I till exempel Italien med 
alla sina pastarätter blir celiakin en än 
större utmaning än i till exempel Fin-
land där personer med celiaki inte har 
det lika svårt att anpassa kosten.  

Claes!Hallert!anser!att vården inte är an-
passad för glutenintoleranta. Eftersom 
patienten efter diagnosen ofta är hän-
visad till primärvården, är situationen 
den att patienten ofta har större kun-
skap än vårdgivaren om celiaki. 

– Det blir inte bra. Vi måste ta vara 
på den kunskap och kompetens som 
finns om celiaki. I dag saknas den 
tyvärr, och då upplever patienten att 
vården inte förstår dilemmat med 
att leva med celiaki. Det är mycket 
fokus på hjärt- och kärlsjukdomar, 
men om det finns det en kvinno-
fälla i vården, så är den för kvin-
nor med celiaki. Vården är inte 
anpassad efter deras behov. 

HÅLL!UTKIK
Ny forskning om att leva med celiaki  
Den 8 december kommer en ny 
avhandling om hur det är att leva 
med en kronisk sjukdom samt hur det 
påverkar personens välbefinnande. 
Det är Susanne Roos, universitets-
adjunkt vid Sjuksköterskeprogram-
met och knuten till Institutionen för 
samhälls och välfärdsstudier vid 
Linköpings Universitet som dispu-
terar. 
 
Avhandlingens titel är ”Living with 
coeliac disease beyond the diag-
nosis.”

»Män har en be-
nägenhet att äta 
för att bli mätta, 
medan kvinnor 
äter för att um-
gås.«
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INSPIRATION/RESTAURANGTIPS

Hur!ska!en!restaurang!vara!för!att!vara!bra?
 – Serviceinriktad. Tänka på att den är kunden 
som betalar och det är resturangen som ska er-
bjuda kunden det den vill ha, även om det innebär 
lite extra arbete. 
Hur!vill!du!att!din!mat!presenteras?
– Gärna på det sätt som alla andras mat serveras. 
Det vill säga de som varken är allergiska eller intol-
eranta. Hellre väntar jag en liten stund till på att få 
min mat om det är det som krävs för att den ska se 
fräsch och aptitlig ut än att maten bara slängs på 
lite snabbt. 
!Vad!brukar!du!äta?
– När jag äter ute väljer jag mellan två ställen. Till 

SARA 
ANGELDAL
Favoritrestaurang: Restau-
rang Tzatziki. God mat och 
fin miljö, vilket förhöjer både 
maten och stämningen.
Jobbar som: Studerar till 
lärare.
Matinspiration: Skafferiet. 
Brukar oftast kunna laga 
ihop något gott av det som 
finns hemma.
Vision:/Samma merkost-
nads   ersättning för alla%i 
Sverige. Oavsett var du bor.

Grekiska restaurangen  
Tsatsiki är en av Sara Angel-
dals favo riter. Det viktigaste  
är hur maten presenteras.

lunch blir det antingen en god sallad och ska jag 
äta middag väljer jag en grekisk restaurang med 
god mat.
Vad!bör!den!som!vill!starta!egen!restaurang!
tänka!på?
– Att det inte finns några problem med into-
leranser eller allergier. Det mesta går ofta att 
ordna, och vi brukar inte vara så kräsna. Så 
länge vi får hjälp och service är vi nöjda. Men 
tänka på att inte tycka att en gäst är jobbig. Ett 
bra tips är att redan i menyn skriva vad som är 
exempelvis gluten- eller laktosfritt. Det under-
lättar både för kunden och för den som lagar 
maten. 
Vad!är!det!viktigaste!för!dig!när!du!äter!ute?
– Att det ska finnas mer en ett alternativ att äta 
på från menyn. Sen tycker jag även att det är 
viktigt att jag får mat som är fri från gluten. För 
är det den maten jag har beställt, är det också 
den jag ska få. 

Själv!lagar!jag!gärna!mat"!Till!förrätt!kan!det!bli!svampsmörgås"!Svamp!(helst!kantareller)! 
stekta!med!lite%lök!och!matlaggningsgrädde"!Gott!och!enkelt!
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”S kriv i menyn vad som  
är gluten- och laktosfritt”
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Autister!och!schizofrena"

Norrmannen Karl Reichelt och 
flera andra forskare har hävdat 
att autister kan bli bättre om 
den drabbade slutar äta gluten 
och kasein, dvs mjölkproduk-
ter. I en ännu opublicerad 
studie hävdar nu profes-
sor Reichelt att också 
schizofreni kan förbättras  
genom en glutenfri diet.

TEXT LALLA LINDSTRÖM  
ILLUSTRATION ISTOCKPHOTO

Eftersom studien om schizofreni 
fortfarande ligger på tryckeriet 
när Bulletinen pressläggs, har 
vi inte sett andra forskare kom-

mentera studien. Vad gäller sambandet 
mellan gluten, kasein och autism har de 
flesta dock hittills varit skeptiska.

– Vi visar på tretton studier som på 
olika sätt belägger sambandet mellan 
schizofreni och diet i en stor grupp 
patienter, säger Karl Reichelt och menar 
att grunden är en genetisk förändring.

– Bevisen stödjer sannolik heten 

Karl!Reichelt

Bättre!utan! 
gluten!och!mjölk?

att omläggningen av kost är av 
stor betydelse för vissa personer 
med schizofreni. Det här kräver 
mer forskning, det kan under-
lätta livet för patienterna. 

Studien har gjorts i samarbete 
med professor Michael Gard-
ner vid universitetet i engelska 
Bradford.
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FORSKNING/GLUTEN OCH AUTISM

AUTISM OCH TARMEN

Det!finns!flera!hypoteser!om!att!
störningar!i!tarmen!har!betydelse!
för!utveckling!av!autism"!Bakgrun-
den!är!att!det!finns!nervceller!också!
i!tarmen"

Ett nyckelämne är hormonet sekretin, 
som har betydelse för matsmältningen 
men också för hjärnan. En hypotes 
har varit att barn med autism lider av 
brist på sekretin, men det vetenskap-
liga stödet är svagt. En del anser också 
att immunsystemet är påverkat vid 
autism och att det leder till inflamma-
toriska reaktioner, pga restprodukter 
från äggviteämnen. Det här påstod en 
del forskare vara kopplat till vaccina-
tion mot mässling – men det påståendet 
ledde till många motreaktioner från 
forskargrupper som inte fått det resulta-
tet. En annan tes som inte har fått stöd 
är att barn med autism har överväxt av 
jästsvamp, candida, som stör immun-
systemet och hjärnan. 

Källa: Autismforum vid Stockholms 
läns landstting

Forskaren!Karl!Reichelt!vid 
Oslo universitet är en 

av dem som länge 
hävdat att en diet 
som är fri från 
gluten och kasein 
(ett äggviteämne 
som finns i mjölk) 
är till hjälp för 
barn med autism. I 
en studie från 2009 

pekar han och 
hans forskar-
grupp på detta 
samband: 

Barn!med!
autism!har en 

genetisk av-
vikelse som gör 

att de enzymer som 
bryter ner äggviteäm-

nen i tarmen fungerar 
annorlunda. Det gör att 

genom släppligheten i tarmen ökar. 
Restprodukter från nedbrytningen 
(peptider eller korta äggviteämnen) 
transporteras till hjärnan via blodet. 
Restprodukter påverkar hur hjärnan 
fungerar och byggs upp – och man 
anser att nedbrytningsprodukter från 
gluten och kasein är speciellt skadliga. 
Reichelt och forskar gruppen har hittat 
en ökad mängd peptider i urin hos barn 
med autism och menar att det stöder 
tesen.

Men andra forskargrupper har inte 
hittat den förekomsten. Och det är 
svårt att belägga vetenskapligt hur 

diet påverkar en grupp: man ska 
ha kontrollgrupper med ett 

”INGA!KLARA!SAMBAND”
–-Det går inte att dra slutsatser om sam-
bandet mellan gluten, kasein och autism 
utifrån den forskning som hittills gjorts, 
konstaterar professor Olle Hernell vid 
Umeå universitetssjukhus. 

I en rapport från 2008 (Millward m fl) 
där man gjorde en sammanställning av 
den forskning som finns, konstaterades 
att underlaget inte är tillräckligt.

–$Och där står vi fortfarande, säger 
Olle Hernell, som ingår i Celiakiförbun-
dets vetenskapliga råd. Han har läst 
den danska studien och konstaterar 
att där finns alltför mycket som går att 

ifrågasätta: Som att 
föräldrarna valde att 
gå med frivilligt och 
att de var medvetna 
om att barnen var 
satta på diet. Dessu-
tom fick barnen extra 
multivitaminer, vilket 
i sig kan ha påverkat 
resultatet.

–$Vad beträffar eventuella samband 
mellan schizofreni och gluten kan jag 
inget säga i$dag, eftersom jag inte läst 
studien.

Olle!Hernell

slumpvis urval barn. De som undersöks 
ska inte heller veta vilka som går på diet 
eller inte. 

För!fem!år!sedan publicerades en studie 
(Elder och Shankar) som gått till så – 
men de fann ingen skillnad i symp-
tomen hos de autistiska barnen. Men de 
påpekar också att studien skedde under 
kort tid.

Senare har dock en dansk/norsk/
brittisk studie (Whitley mf) gjorts 
som visat på ett visst samband mellan 
kost och autism. 26 danska barn gick 
på diet, 29 åt som vanligt under ett år. 
Gruppen som gick på diet visade för-
bättringar. Därför fick också den andra 
gruppen av barn börja med diet. När 
sedan andra året var till ända visade 
det sig att mycket av effekterna varit en 
platåeffekt.

I den studien drar man slutsatsen att 
diet är positivt för vissa barn. Forskarna 
reserverar sig dock för att eftersom 
de inte haft någon placebogrupp kan 
andra effekter utifrån ha påverkat resul-
tatet förutom dieten. Forskarna konsta-
terar att mer forskning behövs. 

»Reichelt och 
forskargruppen 

har hittat en  
ökad möngd  
peptider i urin 
hos barn med  

autism.«
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Så ska det smaka!
lussekatter
Ingredienser 
75 g margarin
2 dl mjölk
50 g jäst
1 dl kesella
1 dl socker
1 ägg
0,5 g saffran
1 krm salt 
500 g Ljust basmjöl
Till garnering: russin
Till pensling: ägg

Julen är en mysig tid med mycket tid i köket. Goda dofter som sprider 
sig och pyssel som passar hela familjen. Att baka tycker dom flesta 
barn om och MixWell gör det möjligt även för små bakfingrar att lyckas 
med att baka goda lussekatter. Allra lättast är det förstås att använda 
MixWells färdiga Kaffebrödsmix för att baka men här ovan kommer ett 
recept för den som vill blanda ihop degen själv. I båda fallen blir det 
härligt goda lussekatter.

Saltängsvägen 34, 721 32 Västerås 
www.mixwell.com

Gör så här:
Smält fettet, häll på mjölken och låt det bli ljummet, ca 37°. Rör ut jästen i degspadet. 
Tillsätt kesella, socker, ägg, saffran (rör gärna ut saffranet i lite socker) och salt. Arbeta 
in basmjölet, spara ca 1,5 dl till utbakningen. Låt degen jäsa övertäckt ca 30 min.  
Arbeta ihop degen, dela den i 20 bitar och baka ut till lussekatter. Garnera med russin. 
Jäs övertäckt på plåt ca 30 min. Pensla med uppvispat ägg. Grädda i 250° ca 5 min.

Du hittar MixWells mixer hos ICA, COOP och City Gross
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ENKÄT/DISKRIMINERING

”Det!är!svårt!att!hitta!
ställen!där!vi!kan!fika”
Många intoleranta och allergiska upplever sig diskrimi nerade,  
antingen när de handlar mat eller när de äter ute. Vi tog reda på hur 
det ligger till. 

KARIN  
OCH LOUISE  

LEJONBERG
Stockholm

 Många intoleranta och 
allergiska är diskriminerade. 
Min egen son är allergisk 
och jag märker att när vi 
exempel vis tar flyget nån-
stans, så får han fel mat trots 
att jag sagt till innan.

LINNEA  
KEITAANRANTA

Konstnär, Stockholm

 Det är vanligt med gluten- 
och laktosintolerans, men ändå 
är det svårt att hitta något 
färdiglagat. Ofta smakar det 
fruktansvärt och är väldigt 
salt. Det produkterna innehål-
ler bör skrivas mycket större, 
texten ska vara tydlig.

ANDREJA 
KAVCIC

Illustratör, Slovenien

 Jag känner mig diskrimi-
nerad, är själv gluteninto-
lerant. Det är svårt att äta 
ute, tar alltid med egen mat. 
Även grönsaker.

CHRISTIAN 
CORDEUS

Lärare, Stockholm

 Det är svårt att hitta 
gluten fritt bröd och pasta. 
Ofta måste man gå vidare, 
efter som det inte finns några 
alternativ på mat och pro-
dukter.

LINDA LUNDIN 
OCH NICOLE 

HÖGLUND
Södermalmsskolan, Stockholm

 Jag är laktosintolerant, 
men det är inga problem. När 
andra får pizza eller soppa, 
får jag alltid likadan mat 
fast utan laktos. Jag tycker 
inte det är orättvist. Men det 
tycker nog min mamma. Hon 
säger att det är svårt att hitta 
ställen där vi kan fika. Allt 
innehåller laktos, menar hon. 

LINDA  
ERIKSSON

Kostekonom, Stockholm

 När jag läste till kostve-
tare, skrev jag en uppsats om 
kvaliteten på skolmat. Den 
handlade just om glutenin-
tolerans. Det visade sig att 
kvaliteten var väldigt spridd. 
Vissa var nöjda, andra väldigt 
missnöjda. På några skolor 
serverades barnen fil och 
flingor när barn utan intole-
ranser fick vanlig mat.
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FORSKNING/MJÖLKPROTEINALLERGI

Men på internet ligger det fort-
farande kvar bland annat 
råd från dietister om att man 
ska ge små barn sojabaserade 

ersättningar om de har mjölkprotein-
allergi. Produkten togs dock enligt till-
verkaren Mead Johnson Nutrition bort 
2009 med anledning av rekommenda-
tioner från experterna på området, 
näringskommittén inom den europeiska 
sammanslutningen espghan. 

Det!var!i!april 2006 som espghan:s 
närings kommittée publicerade sina 
ståndpunkter i frågan om sojaprotein-
baserade produkter för komjölksprotein-
allergiska barn. Kommittén ansåg bland 
annat att sojaprotein inte skulle ges till 
barn med födoämnesallergi under de 
första sex månaderna. 

Det!finns!olika!ståndpunkter i frågan om 
barn ska få sojabaserade ersättningar 

eller ej. 
– Men i Sverige 

blir det en hypotetisk 
diskussion eftersom 
det inte finns någon 
sojabaserad ersätt-
ning för små barn att 
tillgå, säger Caroline 
Nilsson, forskare och 
barnläkare på Sachs-

ska barnsjukhuset i Stockholm.
Hon berättar att Sachsska barnsjuk-

huset baserar sina nuvarande råd på 

Sojabaserad!ersättning! 
till!små!barn!med!komjölksallergi

På internet kan man få intryck av att sojabaserad ersättning till små 
barn med komjölksallergi fortfarande är i bruk och finns i handeln. Men 
det stämmer inte. Redan i maj 2009 slutade tillverkaren tillhandahålla 
produkten. Orsaken var nya rekommendationer från forskningsvärlden.

espghan:s och espaci:s rekommenda-
tioner. Istället för sojabaserad ersättning 
får de små barnen numera ersätt-
ningar som är baserade på hydroliserat 
mjölkprotein. Flera nya produkter har 
kommit.

– Proteinerna är så pass sönderslagna 
att barnen inte reagerar, säger Caroline 
Nilsson.

TEXT ANNA NORRBY FOTO ISTOCKPHOTO

FAKTA
 ESPGHAN står för ”European Soci-

ety for Paediatric Gastroenterology, 
Hepatology and Nutrition”. 

 ESPACI står för “European Society 
of Paediatric Allergy and Clinical Im-
munology”.

Då!kan!det!vara ett större dilemma att de 
nya ersättningarna inte smakar särskilt 
gott.

– Tänk då på att barnets smak inte 
är likadan som vuxnas. De kan ha en 
annan åsikt och acceptera smaker som 
vi vuxna rynkar på näsan åt, säger 
hon. 

Caroline! 
Nilsson

Ur!tiden"!

»Proteinern a 
är så pass 
sönder  slagna 
att barnen inte 
reagerar.«
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Insänt
läsarna tycker till

VARNING
Jag vill varna för Iceland Air. 
De serverar ingen glutenfri 
mat när de flyger mellan 
Sverige och usa. Jag får ta 
med egen mat men inte låna 
kylen. Flygningen tar tio 
timmar och jag måste förva-
ra maten i kabinväskan. Jag 
får ingen hjälp fast jag ringt 
till Iceland Air flera gånger. 
Jag vill varna alla medlem-
mar, välj inte detta flygbolag.
KARIN!

UNDERBAR PIZZA
Jag vill tipsa om en restau-
rang som heter Papa & 
Razzi och som ligger på 
Flemingatan 36 i Stockholm. 
De har nyligen börjat att ha 
glutenfria pizzor på sin meny 
och jag kan säga att de är 
de godaste jag ätit på länge. 
Tunna, spröda och vedugns-
bakade. Personalen är till 
på köpet väldigt trevliga, att 
rekommendera! JANE

GLUTENFRITT  
I KRISTINEHAMN
Om du är i Kristinehamn, 
missa inte Pizzeria Mexicana 
där det finns jättegoda, glu-
tenfria pizzor. EWA!HALL

TIPSET
Jag vill tipsa om Mora salt 
och rökeri där man tillverkar 
olika slag av charkuterier – 

ITALIEN
Har nyss 
till bringat en 

fantastisk vecka i Italien, på 
Sicilien. Detta var min första 
utlandssemester som 
gluten intolerant, och jag var 
orolig innan över hur det 
skulle gå. Det var en all 
inclusive-resa till ett hotell 
som hette Hotel Fiesta 
Garden Resort med Solresor. 

Även om personalen på 
hotellets restuarang inte var 
alltför bra på engelska och jag 
inte kan italienska så lyckades 
vi förstå varandra. De var 
extremt hjälpsamma vid varje 
måltid och visade vad jag 
kunde och inte kunde äta av 
buffématen. Ville jag ha pasta 

eller bröd utan gluten var det 
bara att säga till. 

Dessutom måste jag till-
lägga att godare glutenfritt 
bröd och pasta kommer jag 
att få leta efter, det var un-
derbart. Åk dit om du vill ha 
god service och försäkra dig 
om god mat. 
CAROLINE!ARVIDSSON

Många verkar vilja dela med sig av sina 
tankar, här är ett litet urval av insändare 
till Bulletinen.

Lyckat!i!Italien
»Godare glu-
tenfritt bröd 
och pasta 
kommer att 
få leta efter.«

»Jag får ta med egen mat 
men inte låna kylen.«

SAXAT!FRÅN
FACEBOOK

En studie i Australien 
håller på att ta fram 

ett vaccin mot celiaki. Vissa 
tror ett sådant kan finnas 
på marknaden redan 2017. 

Svenska Celiakiför-
bundet rekommen-

derar Astma- och allergi-
förbundets nättidning 
Matnyttig där det står om 
mat och allergier.

allt både gluten- och laktos-
fritt (jag har till exempelvis 
en god älgkorv i kylen just 
nu). ANNEMARIE!S

NORSK 
FALAFEL TILL 
SVERIGE
I Norge hittade jag 
en gluten fri Falafel-
mix i allergihyllan. 
Organ hette märket och jag 
har jag fortfarande inte hittat 
det i Sverige. Ett paket räcker 
till tre portioner och rätten 
är enkel att laga. Ett paket 
kostar cirka 25 kronor. 

Jag vill också tipsa om en 
helt glutenfri restaurang i 
Paris, Des Si et des Mets. 
Den ligger på Rue Lepic 63, 
cirka tio minuters gångväg 
från Moulin Rouge. Stället 
ligger avskilt men har god 
service. Restaurangen är väl 
värd ett besök, då man slip-
per oroa sig över vad rätterna 
innehåller eller för att bli 
missförstådd. Franska är ju 
knepigt för många av oss. 

TYCK!TILL!! 
BULLETINEN@

CELIAKI#SE

Caroline!Andersson!tipsar!alla!glutenintoleranta!att!åka!
med!Solresor!till!Sicilien"!Själv!är!hon!nydiagnostiserad"!
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Medlem
– vi tar pulsen

Hej!Cecilia!!Du!tävlar!i!paintball"! 
Hur!fungerar!det!med!din!celiaki?
Jo tack bra – även om jag ofta måste 
ta med egen mat när vi reser och 
tävlar runt i världen. Men nu kan jag 
spela fullt ut och ha jätteroligt! Innan 
var jag för dålig.
Tog!det!lång!tid!innan!du!fick!en!
diagnos ?
Jag har ingen diagnos. För tio år sedan 
konstaterades laktosintolerans, men 
jag blev aldrig riktigt bra. För fyra 
år sen började jag må jättedåligt och 

sökte läkare. Men han påstod att jag 
inte var glutenintolerant eftersom jag 
inte är född med det. Men min stora-
syster hade fått diagnos ett år innan 
och jag började äta som hon. Sen dess 
mår jag mycket bättre.
Tvivlar!du!på!vården!efter!kontakten!
med!den!läkaren?
Nej nej, jag stötte på en gammal stofil 
bara .
Så!du!sköter!din!mathållning?
Oja, inget med gluten kommer i min 
mun. Däremot tål jag nu laktos.

Cecilia Ekdahl tycker förbundet satsar på bra 
saker – som kostnadsfrågan och lobbyverksam-
het. Här berättar hon om intresset för paintball, 
diagnosjakten och brödbak. 

”Kostnadsfrågan  är viktig”
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Cecilia!Ekdahl$!månadens!medlem"

Kan!du!se!något!positivt!med!att!du!
inte!tål!gluten?
Ja, faktiskt. Jag har börjat baka bröd 
och det är jättekul. Det finns goda 
bröd att baka utan gluten.
Du!är!medlem!i!Svenska!Celiaki-
förbundet"!Varför!–!och!vad!vill!du!
att!förbundet!ska!jobba!för?
Det är ju lättare att få igenom 
förbättringar om vi är fler i en för-
ening! 

Och jag tycker förbundet driver 
bra frågor – som kostersättningen. 
Det behövs verkligen, det är dyrt för 
oss. Jag gillar också lobbyverksam-
heten, att förbundet arbetar för en 
ökad medvetenhet om våra besvär.
Fortsätt med det! 

LALLA LINDSTRÖM

CECILIA!
EKDAHL
Ålder: 33 år
Bor: I lägenhet i Uppsala
Familj: Maken Kristofer, sonen 
Axel, 6 månader
Jobb: Informatör på Försvars-
maktens logistik
Gillar: Tävlar i paintball i ett tjejlag
Medlem i förbundet: sedan fyra år

FORSKNINGSFRAMSTEG
I Australien håller en forskargrupp på att ta fram ett 
vaccin mot celiaki. Många tror att det kan finnas ett 
sådant på marknaden redan 2017. 
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Ad-Venture

Bli vän med oss på Facebook

Skandinavisk
marknadsledare på

glutenfritt bröd

Nu är det snart jul igen och hos Fria bakar vi extra mycket av våra goda Lussekatter, Vörtbröd, Pepparkaksdeg och vår nya,

läckra Smördeg som kan inspirera till mängder av juldoftande mat- och efterrätter. Den måste du prova! Alla våra produkter

är både gluten- och mjölkfria. Du hittar dem i frysdisken i välsorterade matbutiker. Finns de inte i lager kan du be din handlare

beställa hem med hjälp av beställningsnumren nedan. Läs mer om produkter, tips och recept på www.fria.se

Smördeg och Pepparkaksdeg!
God glutenfri Jul med

BESTÄLLNINGSNR. ICA COOP AXFOOD BERGENDAHLS
Lussekatter 440739 76915 558226 2012052
Vörtbröd 440734 54771 558192 2012045
Pepparkaksdeg 440740 85609 558390 2012060
Smördeg 441199 – 092866 2016467
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FRÅGA/DOKTORN OCH DIETISTEN

FRÅGA!DOKTORN

Vad!säger!Ni!om!liv-
medel!”kan!innehålla!

spår!av!gluten”"!Är!dessa!
okej!att!ge!till!barn?!Ofta!
brukar!t"ex"!Marabous!chok-
ladkakor!tas!som!exempel"!
Är!det!en!mängdfråga?!Ska!
vi!beakta!försiktighet!vid!
nydebuterad!celiaki!när!pa-
tienten!befinner!sig!i!en!läk-
ningsfas?!Plockgodis?!Pizza!
på!pizzeria?
”Spår av gluten” brukar 
fungera för nydiagnostice-
rade såväl som för de med 
läkt tarmslemhinna men 
självklart är det en mängd-
fråga. Många ”spår” kan bli 
en hel del – tillräckligt för att 
skada tarmen. Chokladkakor 
med spår av gluten är inga 
problem. Kommer man upp 
i så stora mängder choklad 
att ”spår av gluten” sätter av-
tryck i tarmen är nog intaget 
av fett och socker ett ännu 
större problem. Dock kan 
det vara så att man hela tiden 
får i sig lite av väldigt många 
produkter som alla har ”spår 
av gluten” och då kan man 
behöva begränsa.

Plockgodis kan vara ett 
problem då verktygen för 
plockning vandrar runt, 
samtidigt som det inte alltid 
är rätt godis som ligger i 
lådan med innehållsdeklara-
tion. Det säkraste är att välja 
godis i påse.

Pizza på pizzeria kan inne-
bära en riskfaktor pga. mjöl 
på bakytor, redskap, ingre-
dienser och i ugnen. Många 
pizzerior löser detta genom 
att den glutenfria pizzabott-

Stine Størsrud arbetar sedan hösten 
2003 som dietist vid Mag-tarmlab 
på Sahlgrenska sjukhuset i Göte-
borg. Här svarar hon på era frågor 
kring matöverkänslighet.

FRÅGA!DIETISTEN nen ligger i en egen alumi-
niumform eller liknande 
och att den glutenfria pizzan 
bakas på separat plats med 
separata byttor för ingredi-
enser. Titta gärna in i köket 
och gör en egen värdering 
om den glutenfria pizzan 
värkar säker. 

 
Vad!säger!Ni!om!
modi fierad!stärkelse!

om!råvaran!är!vete#!som!även!
har!E-nummer0!E$'.'–E$'(.?!
Skall!dessa!uteslutas?!Finns!
det!några!andra!E-nummer!
som!skulle!kunna!innehålla!
gluten?
Enligt Svenska Celiakiför-
bundets Ingredienslexikon är 
alla E-nummer glutenfria. I 
modifierat stärkelse med vete 
som råvara kan det möjligen 
finnas spår av gluten, vilket 
i de flesta fall är helt ofar-
ligt. Det kan dock vara en 
mängdfråga, se svar ovan.

 
Finner!huvudsakligen!
studier!på!vuxna!där!

man!mätt!skillnader!i!vilka!

mängder!gluten!som!en!
vuxen!kan!tåla"!Har!Ni!några!
sådana!studier!att!tillgå!med!
hänsyn!till!de!råd!som!Ni!ger!
barn!gällande!de!frågor!som!
jag!ställt!i!detta!mejl?
De flesta studier är gjorda 
på vuxna men det finns en 
studie från Italien samt en 
från Finland som är gjord på 
barn. Studier gjorda på barn 
och vuxna ligger till grund, 
med god marginal, för de 
rekommendationer som i 
dag finns, att produkter 
som märks med ”mycket 
låg glutenhalt” får innehålla 
max 10 mg gluten/100 g och 
glutenfria produkter max 2 
mg gluten/100 g. Dessa pro-
dukter kan konsumeras utan 
risk av patienter med celiaki.

SKICKA!IN! 
DIN!FRÅGA! 
TILL!OSS!

Professor Olle Hernell är forskare vid enheten 
för Pediatrik, Institutionen för Klinisk vetenskap, 
Umeå universitet samt överläkare vid barn- och 
ungdomskliniken, Norrlands universitetssjukhus.

Jag!har!ett!barn!som!är!
mjölkallergiker"!Nu!säger!
många!i!min!omgivning!att!
det!inte!verkar!farligt#!”det!
växer!ju!bort”"!Hur!vanligt!
är!det!att!ett!barn!som!är!
allergisk!mot!mjölk!faktiskt!
slutar!vara!det?!
Man brukar säga att flerta-
let blir toleranta mot mjölk-
protein före 2 års ålder. Att 
säga att komjölksproteinal-
lergi är ofarligt är en för-
enkling. En liten andel av 
barnen med komjölkspro-
teinallergi kan ha mycket 
allvarliga symptom. Det är 
heller inte någon garanti att 

allergin försvinner. Dessut-
om kan man bli intolerant 
mot komjölksprotein även 
efter småbarnsåren även om 
det inte alls är lika vanligt. 

Min!)(-åriga!mamma!har!
just!fått!besked!om!att!hon!
har!celiaki#!i!vilken!ålder!är!
det!vanligast!att!sjukdomen!
bryter!ut?
Förr sågs celiaki som en 
europeisk sjukdom som 
drabbade barn under de 
första levnadsåren. I dag 
vet vi att den finns i alla 
världsdelar och att den kan 
debutera vid vilken ålder 

som helst. Ef-
tersom symto-
men kan vara 
ganska diffusa 
och okarakteristiska 
hos vuxna är det nog inte 
ovanligt att de haft sjukdo-
men ganska länge innan de 
fått diagnos. Vi vet också 
att flertalet vuxna som har 
celiaki inte vet om det. De 
har inte fått diagnos. 

Kommer!vi!kunna!vaccinera!
oss!mot!celiaki!i!framtiden
Det är en ytterst intressant 
fråga. Just vaccination är 
en av de alternativa be-
handlingsmöjligheter som 
man forskar om. Jag tror 
att ju närmare vi kommer 
en detaljerad kunskap om 
sjukdomsmekanismen desto 
bättre möjligheter har vi att 
hitta alternativa behand-
lingsmöjligheter. 

»Många 
”spår av glu-
ten” kan bli 
en hel del – 
tillräckligt 
för att skada 
tarmen.« Skicka din fråga till: 

bulletinen@celiaki.se
eller:
Bulletinen,
Svenska Celiakiförbundet, 
Västra vägen 5B, nb
169 61 Solna
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På gång
nytt från förbundet

LÄSVÄRT
Astma- och allergiförbundet har en nättidning, 
Matnyttig. I den kan du läsa om mat och allergier, 
få recept och ta del av den senaste forskningen. 

Många!nya!kontakter
Nu!har!vi!varit!i!över!hälften!av!
de!tjugo!städer!som!vi!ska!besöka!
under!vår!höstkampanj!Mat!som!alla!
mår!bra!av"!Det!samlade!intrycket!
är!mycket!positivt"!Vi!har!träffat!
många!engagerade!politiker#!tjäns-
temän!och!föreningar"!På!alla!orter!
har!vi!även!fått!publicitet!i!media#!
både!debattartiklar!och!intervjuer!i!
tv#!radio!och!tidningar"

  
De allra flesta som vi har träffat öppnar 
ögonen för att det är ett mer omfattan-
de problem än vad de tidigare har trott, 
att ett flertal åtgärder behöver vidtas 
både i skolan och på sjukhuset och äld-
reboendet. Gemensamt är att de anser 
sig göra ett bra jobb med säkerheten i 
köket men att det sedan brister hos pe-
dagogerna eller undersköterskorna som 
delar ut maten. I till exempel Jönköping 
och Göteborg har utbildningsinsatser 
genomförts i skolan men problemet är 
att rektorerna inte har råd med vikarier. 
Inom sjukvården saknas det här helt.

Representanter från förbundet har 
under mötena berättat om egna och 
andra medlemmarna erfarenhet när 
det inte fungerar. Exempelvis att mat 
saknas under första dagen som inlagd 
på sjukhuset, att alltid komma sist till 
matbordet för att man tvingats stå i 
två matköer i skolrestaurangen och att 
inte få samma mat i skolan som alla 
andra elever. Att man missar aspekter 
som dessa kan hänga ihop med att man 
enbart fokuserar på säkerheten och 
missar då rutiner för att alla ska bli lika 
bra behandlade. Det måste inkluderas 
i arbetet för tillgänglighet och lika-
behandling.

Det!kommuner!och!landsting kan göra 
för att få en helhetsbild av vilka åtgär-
der som behöver vidtas är att genomföra 
en kartläggning. I Falun har en sådan 
redan påbörjats. Där har man samlat 
alla offentliga kök under en och samma 
enhet. Nu kartlägger man hur läget ser 
ut och vilka möjligheter till förbätt-
ringar som finns. Mötet i Falun var 

mycket givande och intressant. Vi har 
där ett bra exempel att sprida vidare till 
andra kommuner. Under mötet lycka-
des vi även få in att skolhälsovården ska 
inkluderas i kartläggningen för att fler 
elever med symptom ska fångas upp.

Ett annat bra exempel var i Örebro 
där vi hade vårt möte på en gymnasie-
skola. Restaurangchefen där berättade 
att han skulle kunna minimera antalet 
specialkoster med sjuttio procent 
genom att utesluta gluten och laktos 
helt ur maten. Av skolans omkring 
3000 elever behövde cirka tio procent 
specialkost. Om de reducerades skulle 
personalen få mer tid till planering och 
tillagning av bättre mat för alla.

 
Mötena!har!ägt!rum på restauranger som 
föreningarna ute i landet själva har fått 
välja. Idén har varit att laga mat från 
Jürgen Grossmans receptsamling Mat 
som alla mår bra av. Jürgen deltog själv 
i Göteborg där han tillagade maten 
tillsammans med kockelever. Det är 
fantastiskt hur föreningarna och restau-
rangerna har ansträngt sig för att laga 
mat till alla utifrån receptsamlingen. På 
så sätt visar vi att det är möjligt och lika 
gott att laga mat som alla kan äta.

  
Nu!har!vi!knutit många nya kontak-
ter och startat upp samarbeten för att 
tillsammans öka folkhälsan i samhäl-
let. Att vi fått så bra genomslag i media 
leder förhoppningsvis till ett ökat med-
lemsantal. 

Eva Bengtsson
Generalsekreterare, Svenska Celiakiför-
bundet
Elisabeth Hammar  
ordförande i Svenska Celiakiförbundet

SCF I MEDIA 
I!och!med!höstkampanjen har förbundet 
synts mycket i lokal press runtom i 
landet. scf har också varit med i må-
nadsmagasinet Hälsa där huvudperso-
nerna var vice förbundsordförande Eva 
Mandelqvist och generalsekreterare Eva 
Bengtsson. Temat var glutenintolerans. 

INFORMATIONSBREV  
FRÅN VALBEREDNINGEN
Hej!alla!förtroendevalda!och medlem-
mar ute i landet!

Nu har det blivit hög tid att nomi-
nera – inte bara lämpliga personer till 
förbundsstyrelsen – utan också lämpliga 
personer till revisorsposterna.

Stämman hålls 21 och 22 april i 
Malmö. Nomineringstiden löper fram 
till 1 februari nästa år och de nomi-
nerade skall vara tillfrågade och ha 
accep terat erbjudandet innan dess. På 
samtliga som nomineras till förbunds-
styrelsens poster kommer det göras en 
uc kontroll. I och med att vi fått 90-
konto får ingen ha någon betalningsan-
märkning. 

Vi kommer fortlöpande att lägga ut 
nomineringarna på webben.

VARMA HÄLSNINGAR FRÅN  
ÅSA, EVA OCH MONICA

NOMINERA
valberedning@celiaki.se 
Monica Eriksson 070-3025241 
Åsa Boestad Fridell 070-6563130 
Eva Nilsson 073-7087887



41Bulletinen nummer 4 | december 2011

BULLETINEN HJÄLPER
Tack vare artikeln med SAS i förra numret, tog företaget kontakt med förbundet och kom på 
möte. Vi informerade Claes Karlsson, Head of Food & Beverage Developing och Sofia Johans-
son, Hygiene Officer, bland annat hur företaget kan förbättra sitt sortiment på kortare sträckor.

NY SIDA PÅ FACEBOOK
Vet!du!om!att vi har en sida på Face-
book. Vi startade den som ett kom-
plement till gruppen. På sikt hoppas 
vi föra över aktiviteten i gruppen till 
sidan. 

Vi!väljer!en!sida istället för grupp efter-
som:

 sidan är öppen och inte kräver god-
kännande av medlemmar
 sidan är mer överskådlig då inlägg 
inte byter plats
 inläggen från förbundet visas i ”Ny-
heter” hos profilerna som gillat sidan
 inlägg kan delas och spridas utanför 
sidan.

På!sidan!gör!vi inlägg om vad som 
händer i förbundet med förbundet som 
avsändare. Sidan är en möjlighet till 
insyn och inflytande i förbundet. Vi 
sprider även kunskap, delar med oss av 
tips och råd och finns till för alla som 
har frågor.

Hoppas att du gillar vår sida!
www.facebook.com/celiakiforbundet

I!år!valde!förbundet!att!delta!i!den!
stora!och!välbesökta!mässan!i!Älv-
sjö#!Allt!för!Hälsan"!

Förbundet samarbetade med Valio om 
en 12-kvadratmeter stor monter och 
satsningen var lyckad. Förbundskansliet 
tackar alla inblandade: Valio för ett gott 
samarbete, de ideella som ställde upp 
från länsföreningarna: Agnes Lorent-
zon, Mektor Ganic, Jessica Miregård 
och Ellinor Lundvik. Även Anna Car-
delius, som tidigare jobbat på Semper 
ville hjälpa till liksom Smilla Luuk och 
hennes väninna Alma Roll. Tack också 
till coops Sara Begner höll i showen på 
Kokpunkten tillsammans med stjärn-
krögaren Jürgen Grossman. 

En av huvuduppgifterna var att locka 

Nya!regler!om!sammansättning!och!
märkning!av!livsmedel!lämpliga!
för!personer!med!glutenintolerans!
trädde!i!kraft!,!februari!%..,"!

Både den nya och gamla märkningen 
kom då att gälla under en övergångspe-
riod fram till 31 december 2011. Regler 
i dag och till och med 31 december 2011 
innebär att naturligt glutenfria är de 
produkter som max har 20 mg gluten/
kg (ppm), och att vetestärkelse inte får 
ingå. Ordet glutenfri innebär i stäl-
let att produkter som är baserade på 
spannmål reducerats i fråga om gluten, 
såsom till exempel vetestärkelse med 
en glutenhalt på max 200 mg gluten/
kg. Regler som börjar gälla 9 februari 
2009 och som kommer att tillämpas 
fullt ut 1 januari 2012, är att glutenfria 
är de produkter med max 20 mg gluten/
kg. Vetestärkelse (särskilt framställd så 

Mat!och!motion!på!mässa

folk till förbundet, och flest medlem-
mar lyckades Jessica Miregård och 
Smilla Luuk värva. 

Mässan!hade!i!år#!liksom!förra!året#!
omkring!&'$'''!besökare"!

Gränsvärden!
för!glutenfritt

att gluteninnehållet reducerats) får ingå 
liksom specialhanterad havre.

Mycket låg glutenhalt har de pro-
dukter med max 100 mg gluten/kg. 
Vetestärkelse (särskilt framställd så att 
gluteninnehållet reducerats) och speci-
alhanterad havre får ingå.

SÖK FORSKNINGSANSLAG
Celiakiförbundets!Forskningsfond!delar!
år 2012 ut bidrag till forskning som kan 
ge ökad kunskap om celiaki. Forsk-
ningen ska bedrivas vid ett svenskt 
universitet eller inom hälso- sjukvår-
den. För mer information och ansök-
ningsformulär gå in på www.celiaki.se 
/forskning.

DIETISTPROJEKTET 
DRAR IGÅNG
Endast!&.!procent!av 
förbundets medlem-
mar hittar till vår 
verksamhet via sin 
dietist. Detta vill 
vi förändra genom 
ett bättre samarbete 
med landets dietister. 
Ta gärna kontakt med Helena Faxelid 
på kansliet för mer information eller 
med tips och idéer. 

Helena!!Faxelid



Nya fiberrika Square är ett kraftigt bröd
bakat på äkta surdeg. En saftig kvadrat

full med nyttig energi som håller
både mage och huvud i form.
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www.semperglutenfritt.se
EN FÄRSKFRYST NYHET!
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På gång
nytt från föreningarna

Vad!blev!du!mest!nöjd!med?
– Det var roligt att så många kunde 
komma. Det var också ett stort antal 
bra frågor som diskuterades under den 
timme som politikerna hade till sitt 
förfogande.
Vad!fick!de!inbjudna!med!sig!tror!du?
– Läkaren Anders Rönnblom som snart 

Rolf Bernström, från Celiaki  före-
ningen Uppsala Län, var en av 
initiativ tagarna till ett möte som 
hölls i september. Landstingspoli-
tiker fick lära sig mer om senaste 
forsk ningen, om förbundskansliets 
arbete och påverkansarbetet kring 
kostersättningen. 50 medlemmar 
dök upp i HSO-lokalen på Kungs-
gatan 62 i Uppsala. 

KLAGA TILL PRODUCENTERNA!
En medlem köpte en sallad som påstods vara glutenfri, men som visade sig inne-
hålla två pastabitar. Om det händer dig, kom ihåg att ringa producenten och klaga. 
Slutar vi med det, får företagen inget veta och låter bli att rätta till problemet.

”En av politikerna hade 
aldrig hört ordet celiaki”

jobbat i 40 år med celiaki, betonade 
vikten av att vara observant på symto-
men. 
Hur!hoppas!ni!kunna!förändra!genom!
detta!möte?
– Att få träffa och diskutera med poli-
tiker som har ansvar för vården. Perso-
nalen på Akademiska Sjukhuset vet lite 
om mat och det diskuterades flitigt. 
Vem!hoppas!ni!att!ni!påverkade#!och!till!
vad?
– I första hand politikerna i Uppsala 
Läns Landsting. En av politikerna hade 
aldrig hört ordet celiaki. Vi måste med 
kraft börja marknadsföra och förklara 
ordets innebörd. 
Vad!bör!andra!föreningar!tänka!på!som!
vill!ordna!nåt!liknande?
– Börja planeringen i tid. Jag kontak-
tade landstingspolitikerna i april redan, 
ändå hade bara tre möjlighet att komma 
i september. Övriga var inbokade på 
annat. Vi försökte med andra dagar 
men det gick inte att samordna. Nästa 
gång ska vår inbjudan till politiker gå 
ut 8–9 månader före mötet. 

Läkaren!Anders!Rönnblom!berättar!om!vikten!av! 
att!observera!symptomen"!

Nina!Lagh!(M)#!
Börje!Wennberg!
(S)!och!Sören!
Bergqvist!(V)"

Rolf!Bernström

Sonja!Rinne!berät-
tade!hur!man!jobbar!
på!förbundskansliet"
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TIPSA!

På www.celiaki.-se 
ser du vad som 
händer där du bor. 
Många föreningar 
skickar även ut 
egna nyhetsbrev 
med aktuell infor-
mation. 

BLEKINGE LÄN
Annelie Ahmt 
0455-472 02
blekinge@celiaki.se
DALARNAS LÄN
Maria Danmo 
0731-420 430
dalarna@celiaki.se 
GOTLANDS LÄN
Catrin Hägbom
gotland@celiaki.se
GÄVLEBORGS LÄN
Åsa Norman 
gavleborg@
celiaki.se

 Mer info: www.
celiaki/gavleborg.
HALLANDS LÄN
Susanne Grave 
035-706 96
halland@celiaki.se
JÄMTLANDS LÄN
Monika Eriksson 
063-554 4212
jamtland@celiaki.se
JÖNKÖPINGS LÄN
Josephine Jansson 
0390-500 88
jonkoping@
celiaki.se
KALMAR LÄN
Birgitta Danielsson 
kalmar@celiaki.se
KRONOBERGS 
LÄN
Åsa Sandberg
070-227 36 11
kronoberg@
celiaki.se
NORRBOTTENS 
LÄN
Gull-Britt Granbom 

0923-67 20 50
norrbotten@
celiaki.se
SKÅNE LÄN
Britta Nilsson 
Lundmark
skane@celiaki.se
Celiakiföreningen 
i Helsingborg/ 
Kristianstad med 
omnejd
Eva Nilsson
042-20 42 36, 
Kansli, tfnsvar: 
0730-31 19 50
helsingborg@
celiaki.se

 Anmälan görs 
på e-post eller 
telefon. Ange alltid 
intolerans.

 Mer info: www.
celiaki.se/ 
helsingborg
Celiakiföreningen 
i Hässleholm 
Yvonne Söderdahl 
0451-181 46
hassleholm@
celiaki.se

 Mer info:  
www.celiaki.se/
helsingborg
Lundabygdens 
Celiakiförening
Bodil Rosberg
lundabygden@
celiaki.se
Celiakiföreningen 
i Malmö
Ann Persson
malmo@celiaki.se
Celiakiföreningen 
i Ängelholm med 
omnejd
Johanna Kihlgren
angelholm@
celiaki.se
Celiakiföreningen 
på Österlen
Ann-Jeanette 
Pålsson 
0411-464 36
osterlen@celiaki.se

STOCKHOLMS 
LÄN
Iréne Jonson 
08-704 20 94
stockholm@
celiaki.se
SÖDERMANLANDS 
LÄN
Björn Johansson, 
0155-28 13 10
sodermanland@
celiaki.se
UPPSALA LÄN
Margareta 
Rönn bäck 
Sara Angeldal
018-56 09 00 (vx)
uppsala@celiaki.se
VÄRMLANDS LÄN
Kent Olsson
0533-15402
Förenings telefon: 
Monica Gustafsson 
054-21 22 30
varmland@
celiaki.se
VÄSTERBOTTENS 
LÄN
Anna-Carin Olsson 
090-14 73 59 
(tfnsvar)
vasterbotten@
celiaki.se

 Info i höstens 
med lemsb lad och 
på www.celiaki.se/
vasterbotten.
VÄSTERNORR-
LANDS LÄN
Erika Peterson 
0612-151 02
vasternorrland@
celiaki.se
Lokalföreningen 
i Sundsvall med 
omnejd
Helena Räihä
sundsvall@
celiaki.se
VÄSTMANLANDS 
LÄN
Elisabeth Hammar
0221-506 23
070-674 35 98 

vastmanland@
celiaki.se
VÄSTRA 
GÖTALAND
Marika Brolin
vastragotaland@
celiaki.se

 Mer info kommer 
i Axplocket.
Celiakiföreningen 
i Göteborg
Hjördis Kjällman
Kansli: 031-42$26$58 
må 17–19, övrig tid  
tfnsvar
goteborg@
celiaki.se
Celiakiföreningen 
i Sjuhäradsbygden

Fredrika 
Thornander
033-25 85 84
sjuharadsbygden@
celiaki.se

 Mer info:  
www.celiaki.se/ 
sjuharadsbygden
Celiakiföreningen 
i Skaraborg
Sten Andersson, 
0501-353 37
skaraborg@
celiaki.se
Celiakiföreningen 
i Uddevalla med 
omnejd
Pia Svanberg
0522-665 664

uddevalla@
celiaki.se

 Mer info: 
www.celiaki.se/
uddevalla och 
i Axplocket.
ÖREBRO LÄN
Kristina Öster
073 62 68147
orebro@celiaki.se 
ÖSTERGÖTLANDS 
LÄN
Carl Gustav 
Pettersson 
013-13 37 89
onsdagar kl 11–13
övrig tid tfnsvar
ostergotland@
celiaki.se

Tipsa oss om  
vad din lokala  
förening gör!

PÅ GÅNG  
I LANDET

FÖRBUNDET BEHÖVER MAIL ADRESSER!
Det finns i dag bara mailadresser till hälften av våra drygt 24 000 medlemmar. Kansliet vill 
se till att samtliga får de nyhetsbrev och den information som regelbundet skickas digitalt 
och behöver därför de resterande adresserna. Registrera dina mailuppgifter på celiaki.se.

Argongatan  50,  Örebro          tel:  019-31  43  00

mail:  info@helensglutenfria.se          www.helensglutenfria.se

Äntligen  öppnar  vi  vårt  café!
Butik  och  café  öppet:  Fredag  2,  9  och  16  december  10-18

Lördag  3,  10  och  17  december  10-15

Fr  o  m  21  januari  2012  varje  fredag  10-18  

och  varannan  lördag  ojämn  vecka,  10-15

Övriga  vardagar  -  ring  oss  för  att  boka  tid  för  avhämtning!

Se  vår  hemsida  för  mer  information  om  var  våra  produkter  finns  att  köpa!

God julh
elg!

Celiaki (glutenintolerans) är ärftligt. Om du har den i släkten bör 
du testa dig regelbundet (ca vart 3:e år) eftersom man kan utveckla 
celiaki utan att nödvändigtvis ha symptom.

VID POSITIVT RESULTAT, KONTAKTA ALLTID LÄKARE!

FINNS HOS: Varunummer 
210268 TORGET.SE

vem Har du missat?



…är ICAs sätt att hjälpa våra allergiska och över-
känsliga kunder. Produkter märkta med Vänliga Varor 
är i första hand inriktade på överkänslighet mot
gluten, mjölkprotein, laktos, ägg, soja, nötter, fi sk 
och skaldjur.

Butiker med Vänliga Varor-sort imentet erbjuder
också informationsmaterial och  anpassade recept.

Vänliga varor…

På ICA Kvantum står mat glädjen 
i fokus. Hos oss hittar du vardags-
mat och delikatesser från världens 
alla hörn, men även läckerheter 
från den egna bygden. Vi vill ge dig 
det lilla extra, till ett bra pris.
 
Vi erbjuder något för alla smaker. 
Därför är det viktigt att också 
 kunna ge dig som är allergiker ett 
brett sortiment att välja ur. Vi har 
närmare 120 butiker landet runt som 
alla strävar efter att bli bäst på
allergivänliga varor.

Vi är redan idag stolta över vårt 
stora urval, men för att bli ännu 
bättre behöver vi din hjälp. Kom till 
oss och berätta vad du saknar, eller 
vad vi ska tänka på. 

Mat för alla!



 

Hjälp oss bli 
ännu bättre! 
Något du saknar 
i sortimentet? 
Lämna synpunkter 
och förslag i din 
ICA Maxi-butik.

Upptäck vårt breda sortiment!
– För dig som är allergisk eller matöverkänslig.
Hos oss på ICA Maxi fi nns ingredienserna för att laga riktigt god mat till alla, 
och vi bjuder gärna på extra inspiration. För att bli ännu bättre vill vi veta vad 
du tycker. Lämna gärna dina synpunkter och förslag i vår förslagslåda i butiken.

Gott om mat för alla!
Alltid på ICA Maxi

Hitta rätt i hyllorna!
Vi har ramat in vårt gluten-, mjölk- 
och laktosfria sortiment med olika 
färgkoder, vilket gör det lättare för 
dig att hitta det du söker.

Fråga oss!
I varje ICA Maxi-butik fi nns personal som har 
utbildning inom allergi och matöverkänslighet.
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En stärkt röst

Förbundsårsmöte!

Samtalsgrupp

Uppdragsbank
Gör  

testet: Vilken 
Scuffare är 

du?



Motion 

Förbundsårsmöte i Göteborg!

Lär känna andra med din diagnos. 
Prata med någon som förstår.

Välkommen på förbundsårsmötet! 
Var med och bestäm vad SCUF ska 
göra och tycka. 

Dessutom

Kontakta din region

Är du

Motionera!

Är det inte alltid så enkelt?

SCUF Välkomnar dig till samtalsgrupper

Anmäl dig 

SCUF på Mat för livet-mässan
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SScufferiet stängt
På grund av omorganisations och verksamhets-
utveckling är Scufferiet stängd på obestämd tid. Men 
ingen oro de härliga godsakerna kommer tilbaka. 
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Medlemmar röstade, frågade och gav förslag

14-15 
april

in: 

Boka
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Varför är du  
engagerad?

Rättelse Magazinet nummer 3 om vinterlägret 
SCUF:s förbundsstyrelse uppmärksammade en otydlighet i tidningen. Tanken 
var aldrig att SCUF skulle bjuda på öl, något som tyvärr inte framgick. På 
grund av SCUF:s alkoholpolicy kommer ölprovningen inte att genomföras. 

Uppdragsbanken
Aktuella uppdrag!

FO
TO

: SC
U

F

Uppdragsbanken hjälper 
dig att hitta aktiviteter att 
göra i din region och natio-
nellt i SCUF.

Start!

FO
TO

: FILIP RO
JA

S

Berättar om det 
på Facebook & 

Twitter

Testa! Vilken Scuffare är du?  - 
svara och följ pilen.

Påverkaren! 
Här är det politiken som 
gäller! Påverkaren gillar 
att skriva debattartiklar, 
gör namninsamlingar och 
brinner för gluten- och 
laktosintolerantas 
rättigheter!

Arrangören: Ingen 
aktivitet är för stor 
eller för liten för ar-
rangören! Arrangören 
gillar när man får lära 
sig nya häftiga saker 
på SCUF aktiviteter 
och såklart att man får 
träffa andra. Planerar 

och donar.

Deltagaren: 
Älskar att åka på alla 
SCUFs aktiviteter! 
Sommarläger, vinter-
läger, pepparkaksbak, 
årsmötet, kurser.. you 
name it! Deltagaren är 
alltid med och trivs i 
sin lägertröja som är 
på hela sommaren!

Tipsaren: Den som 
alltid är först med att 
posta på facebook och 
twitter när det händer 
något roligt, kanske 
skriva nyhetsreportage 
eller dela med sig av 
sina bästa recept?

Jag har koll på 
ekonomin. Betalar 
för aktiviteter 
och ser vilka möj-

ligheter vi har att göra aktiviteter 
framöver. Det är en bra erfaren-
het och ser snyggt ut på Cv:t. Jag 
tycker att !er ska engagera sig och 
i region Öst behövs det !er som 
hjälper till.

Det är kul att få 
vara med och 
bestämma vad som 
händer i regionen 
och att få trä"a nya 

människor. Det ger mig mycket att 
hjälpa till att sprida kunskap och 
vara med och ragga nya medlem-
mar. Jag kan absolut rekommen-
dera andra att engagera sig. Då 
Syd är en liten förening är det lätt 
att få igenom det man vill. Vill du få 
ut ditt budskap t ex påverka skol-
maten så är regionalt engagemang 
ett bra sätt.

Att vara ledamot 
innebär några 
möten per år, 

insikt i hur organisationer sköts och 
härliga, engagerade personer att 
umgås med. Jag kan påverka vilka 
aktiviteter som genomförs (och 
hur det görs) och kan ge något 
tillbaka till en organisation som 
är en stor del av min barndom. 
Jag kan rekommendera andra att 
engagera sig om de har lite tid 
över. Det tar inte mycket tid och är 
roligt. Dessutom är det givande att 
ha upplevt styrelsearbete om man 
vill kunna påverka andra organisa-
tioner senare.



Problem med skolmaten?  
Vill du att utbildningssamordnaren 
Sussanne El Makdisi föreläser på din 
skola? Mejla susanne@scuf.se

Intresseorganisationen och 
mötesplatsen för ca. 7000 barn
och unga 0-35 år med gluten- och lak-
tosintolerans. 

KONTAKT
Tel 08 730 05 60
info@scuf.se
Hagalundsgatan 21
169 66 Solna
www.scuf.se

ORDFÖRANDE
Rosita Persson
rosita@scuf.se

GENERALSEK.
Patrik Säker
patrik@scuf.se

MEDLEMSKAP
Ny medlem blir du här: 
http://celiaki.se/Jag-vill/bli-
medlem/

Är du redan medlem i 
Svenska Celiakiförbundet 
kostar det inget extra. 
Maila info@scuf.se.

REGIONER

region.norr@scuf.se
Västernorrland, Gävleborg, 
Jämtland, Norrbotten 
och Västerbotten

region.dow@scuf.se
Örebro, Värmland, 
Västmanland och Dalarna

region.sbv@scuf.se
Stockholm, Södermanland, 
Uppland och Gotland

region.ost@scuf.se
Östergötland, Jönköping 
och Kalmar

region.syd@scuf.se
Skåne, Blekinge och Kronoberg

region.vast@scuf.se 
Västa Götaland och Halland

Magazinet
REDAKTÖR
Sophie Brömster
sophie@scuf.se

Svenska Celiakiungdomsförbundet

På väg mot En stärkt röst
I år beviljades sju ungdom-
sorganisationer som samlar 
personer med funktion-
snedsättningar medel från 
Allmänna Arvsfonden för ett 
tre-årigt projekt med namnet 
”En stärkt röst”. Följ med oss 
när vi träffar två entusiastiska 
projektledare. 

Liinu Diaz Rämö

Stephanie Skinner

”En stärkt röst”

Gå in på projektets 
hemsida 

www.enstärktröst.se 

om du vill veta mer om vad som 

är på gång inom 
projektet!

Liinu och Stephanie trivs tillsammans i “En stärkt röst”

Gluten!
i

Besök oss på Mat för livet-mässan 25-26 november 2011 i monter B:8-10

Fri från 
gluten, ägg, 

soja- och 
ärtprotein.

NYHET!
NYHET!

Gluten och 

laktosfri

Laktos-
fri

Laktos-
fri

Färdigrätter

Havretärningar

Arraktärningar

*Chicken Red Curry innehåller citronsyra

Gluten-
fri

Gluten-
fri

Penne Spaghetti Fusilli Makaroner
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Butiker som säljer FriendsOfAdam:
Stockholm: 

Helsingborg:  Umeå:  Uppsala: Visby Västerås:

Handla även online på www.friendsofadam.se

G L U T E N  F R E E  B A K E R Y

EXTRA SNÄLLA PEPPARKAKOR. 
GLUTENFRIA!

Vi är ett glutenfritt bageri som strävar efter att alltid använda naturligt glutenfria råva-
ror. Förutom pepparkakor fi nns massor av goda limpor, frallor, bullar, kakor och an-
nat smått och gott. Du hittar dem på vårt eget bageri, på nätet eller hos välsorterade 
butiker ute i landet. Dessutom serveras vi på fl era av landets lyxigaste restauranger.

Öppet måndagar–fredagar 9–18
lördagar 10–16

Posttidning B
Från Svenska Celiakiförbundet
 Västra vägen 5 B
 169 61 Solna


