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KROPPS-
PULSERING

(Holistic Pulsing)

Australisk terapiform – relativt ny i
S ve rige! Behandling med djup-
g å e n d e, avstressande och ange-
näm effekt, som löser gamla
blockeringar och spänningar.

KOMBINATIONS-PAKETET
K r o p p s p u l s e ring + Singlettsyre +
Magnetmatta + Yo g a t e k n i ker =
Väg till Välbefinnande och Skön-
h e t ! Ä ven klassisk massage om
så önskas. Pe r fekt som egentera-
pi för terapeuter. Facila priser.

För information och tidsbeställ-
ning, ring HÄLSOSYNTES, Yng-
ve Söderman, tel 08-650 19 09.

Överviktig?
Vill du gå ner i vikt nu?
Ta hjälp av örter och vitaminer.

Du får dessutom personligt stöd
för att uppnå ditt mål.

30-dagar pengarna tillbaka gara n t i .

Ring Helene Magnu s s o n

08-768 80 84
oberoende Herbalife d i s t ri bu t ö r

Vill Du annonsera i Vegetar-Börsen, kontakta
Solveig Engstrand, tel 0660-26 61 08, fax 0660-26 61 10.

MAL MJÖLET SJÄLV
NYTTIGARE

GODARE, BILLIGARE
FARINA
Sädeskvarn av 
lärkträ med
stenmalvark.
Kan mala fint
och grovt mjöl.

1.095 kr.
Gröna Boden, Vasaplatsen 13

411 26 Göteborg. Tel: 031-13 88 88

”Heal thyself”
Dr. Bach´s

Blomessenser

Beställ broschyr!
tel 0142-36 01 10

www.aromacreative.se

Allt för
Aromaterapi!

Beställ katalog!
tel 0142-36 01 10
fax 0142-36 01 70

www.aromacreative.se

-BÖRS

ROSENMETODEN
En mjuk massage, som är bra för dig 
• som har spända /värkande muskler,
• som känner dig trött eller stressad,
• som har sömn- eller koncentra-

tionssvårigheter
• eller bara behöver en stunds avslapp-

ning.

För information och 
tidsbeställning, ring

Inger Almlöf, praktikårselev
Tel 08-500 312 30, 070-498 92 70

Mottagning: Kungsholmen o Tungelsta

Örebro, Göteborg, Stockholm, Gävle, Malmö, Norrköping, Umeå, BALI.
40 tim utbildning, komplettera ditt nuvarande yrke eller

arbeta heltid som Energimassör. Friskvård på företag o privat
blir mer o mer nödvändligt. Efter kurs finns möjlighet till
medlemsskap i vår massörpool som arbetar på företag.

Tel 0290 - 763 50      Box 138, 813 23 Hofors      Fax 0290 - 765 53
info@friskatag.nu      www.friskatag.nu

Utbilda dig till

Vill du bli frisk
Åtgärda orsaken – sluta symtombehandla!

Individuellt anpassad analys med
e l e k t ronisk kinesologi. Via hår-
p rov, bl o d p rov, fotografi mm loka-
liserar vi oblanser i kroppen, som
o rsakat t ex patologiska föränd-
r i n g a r, allerg i e r, ämnesomsätt-
ning, toxiska ansamlingar i kro p-
pen och psykiska förändringar. Vi-
tamin- och mineralbehov analy s e-
ras. Behandling sker med home-
patiska preparat, ört e r, bl o m s t e r-
medel, vitaminer, mm.
Även regressionsterapi utföres.

ERA Institutet
Institutet för helhelshälsa

0248-175 56, era-inst@telia.com

Hälsorörelsens äldre material är
nu samlat i Riksarkivets hyllor.
Där ligger Svenska Vegetariska

Föreningens, Riksförbundet Hälsofräm-
jandets och Frisksportförbundets hand-
lingar från tiden före 1995 för komman-
de forskning. Vem som helst kan gå dit
och läsa och ta del av vår historia.

Arkivverksamhetens övergripande mål
är medborgarnas kunskapsförsörjning.
Arkiven skall bevaras, ordnas och vårdas

så att de tillgodoser rätten att ta del av
allmänna handlingar, behov av informa-
tion för rättsskipning och förvaltning
samt forskningens behov.
I Riksarkivet finns handlingar från riks-
dag, departement, centrala myndigheter
och verk och deras föregångare samt fol-
krörelser.
Riksarkivet är öppet för allmänhet och
forskare, som utan kostnad kan beställa
fram arkivhandlingar, mikrofilmer eller
mikrokort till forskarsalarna.

Riksarkivet

YFU - Youth
For Understanding
söker värdfamiljer

till unga vegetarianer från he-
la världen. 5-11 mån vill de bo
i familj – från januari 2001.
Ring 08-650 50 25 e l l e r
maila info @ y f u . a . s e, så be-
rättar vi.

God Jul och Gott Nytt År
önskar

Vegetars annonsavdelning

Hen
ord
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Riksarkivet

Gröna alternativet

Vegetariska Världsdagen

En vegetarians gissel

Träden på tur

Vegetariska Julbord

”Bästa gröna Skollunch
2000”

Att förebygga benskörhet

Förvara Frukt och grönt rätt

Vegetarisk kost bland 
ungdomar

Miljöpris till Gunnar Lindgren

Låt dig frestas av ett grönt
Julbord

Insändare

Noterat

Bokrecensioner

David Kopp ser tillbaka...

Höga halter tungmetaller
funna i grönsakskonserver

Ny folksjukdom - Stillasittan-
de och för lite motion

Vi har nu lämnat hösten med dess fina
skördetid bakom oss och närmar oss
de karga vintermånaderna. Tack vare
denna skördetid har vi nu svenska rot-
frukter och svensk frukt i riklig
mängd och av god kvalitet.

Ett grönt julbord presenteras av An-
na-Lisa Stenudd i detta nummer. Det
är fyllt av smaklig och rolig mat som
a l t e rnativ eller komplement till det
konventionella julbordet. Vi ser med
glädje att både myndigheter och många
unga ser den gröna linjen som något
positivt, inte bara ur hälsosynpunkt
utan som en del i vårt arbete för vår
miljö och ur solidarisk etisk synpunkt.

Det gröna alternativet inkluderar
mer rörelse och större vaksamhet mot
tobak och alkohol - en sundare, ro l i-
gare livsstil. Vi erbjuder något positivt
som ett alternativ till den kommersiel-
la dro g k u l t u ren som skapas av cynis-
ka, kommersiella intressen. Vi vill inte
med pekpinnar tala om hur och vad
man ska göra, utan erbjuda ett lock-
ande altern a t i v, ett alternativ i ro l i g ,
social gemenskap med kunskap och
u t v e c k l i n g s m ö j l i g h e t e r. Vi ger impul-
ser och en grund att bygga vidare på,
antingen om du kommer på våra kur-
ser eller deltar i lokalföre n i n g a rn a s
program.

2001 har proklamerats som ”röre l-
seår” under temat ”Sätt Sverige i Rö-
relse 2001”. Vår långa erf a re n h e t

kommer väl till pass i detta arbete. Vi
inom hälsorörelsen ordnar hälsotips
och stavgång på olika platser i landet,
kanske runt ditt kvarter eller i en park
nära dig. Du som medlem kan och bör
vara med i någon aktivitet under 2001
och lägga grunden till en vana att mo-
tionera några gånger i veckan. 
Vi ser fram emot 2001 och tackar er

för ett fint samarbete du som medlem
eller prenumerant och inte minst ni
som annonsörer. Alla har ni hjälpt oss
på olika sätt så att vi haft möjlighet att
ge ut 4 nr av Vegetar under år 2000.

Vi hoppas på ert stöd och aktiva
medverkan även under nästa år. Ett år
som säkert kommer att behöva vårt
vakande öga när det gäller både od-
ling och matkvalitet.
Vi kommer i kommande nummer i

Vegetar att följa upp motionsåret 2001
och även följa miljöfrågorna. Gunnar
L i n d g ren är vårt samvete när det gäl-
ler slam och odling. Bestrålning av livs-
medel är en annan viktig fråga som då
och då dyker upp och gentekniken
smyger fram.
Vi följer och bevakar dessa frågor

även nästa år i Ve g e t a r. Stöd oss och
häng med även 2001 - det tjänar du
på. 
Trevlig aktiv jul och ett rörligt gott
nytt 2001!

KURT SVEDROS
HENRIK SUNDSTRÖM 

Kurt Svedros
ordförande i SVF

Gröna alternativet

Tack för ett positivt år!
Det har varit ett spännande år för oss alla och vi glädjer oss åt alla uppskattan-

de reaktioner både över vårt arbete och över tidningen. Vi tackar alla läsare och
annonsörer som möjliggjort utgivningen av Vegetar. Vi tackar också CEWE-för-
l a g e ts personal och andra medarbetare som hjälpt oss göra tidningen till vad
den är.

På återseende 2001.
Hjärtliga hälsningar 

Kurt Svedros
Ordförande

Henrik Sundström 
ordförande i RHF
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Tänker på vad du äter:
Kung Markatta har idag mer än 400 olika KRAV-godkända produkter till högsta kvalité och
m y cket bra priser. Vårt KRAV-godkända sortiment ökar hela tiden och vi erbjuder allt från
ris till te. Vi erbjuder bl.a:

❑ Torkad frukt ❑ Pasta ❑ Tomatprodukt. ❑ Sojasås
❑ Kaffe, kakao, te ❑ Oljor ❑ Säd och bönor ❑ Ris
❑ Riskakor ❑ Fröer ❑ Öl ❑ Kex, chips & g o d i s

Allt detta goda och nyttiga hittar Du i hälsokosten, alternativbutiker, ekobodar och i vissa
dagligvarubutiker. Vill Du veta mer än Du välkommen att kontakta oss eller besök vår 
hemsida: www.kungmarkatta.se

Kung Markatta, AB, Hjälmarsberg, 705 95 Örebro.
Konsumentkontakt, tel: 019 - 30 73 00

2000 talets funktionella mellanmål!

Baserad på havre!
100% mjölk- och laktosfil!

Innehåller nyttiga bakteriekulturer!
100% vegetabilisk!
Rik på ko s t f i b r e r !

Gellösliga fibrer bidrar till att sänka
risken för hjärt & kärlsjukdomar.

YOSA innehåller gellösliga fibrer!

YOSA är berikad med nyttiga
levande bakteriekulturer som

lugnar oroliga och stressade magar!

YOSA finns att köpa hos ICA,
Hemköp, Gröna Konsum

OBS!, B&W samt hos 
välsorterade hälsokostbutiker



Det var i slutet av femtiotalet som
Sverige på en internationell vegeta-
risk kongress i Hannover, arrangerad
av International Vegetarian Union, IVU,
väckte frågan om att man borde ha en
vegetarisk världsdag. Mötet beslutade
att länder runtom i världen skulle fira
den vegetariska världsdagen den förs-
ta söndagen i september. I slutet av
åttiotalet beslutade IVU att 1 oktober
skulle göras till vegetariska världsda-
gen.

Vegetariska Världsdagen firades den
29 september - 1 oktober 2000 på Häl-
somässan i Sollentuna. Seminariet Fo-
rum Ve g e t a rum hade samlat ca 150
deltagare från hela landet fredagen den
29. Sju före l ä s a re gjorde med sina in-
t ressanta föredrag det till en minnes-
värd dag.

Per Ragnar inledde dagen med några
tänkvärda ord om stress och jäkt i vår
vardag och läste en dikt ur sin bok ”En
sökares dagbok”. (se nedan)

Moderator och allt i allo för semina-
riet var Anna-Lisa Stenudd. Tack vare
hennes intensiva arbete blev detta se-

minarium ett av de bästa under de fem
år som Hälsorörelsen ordnat Ve g e t a-
riska Världsdagen med seminarier.
Hennes aktiva insatser för att få bra
f ö re d r a g s h å l l a re lyckades helt och
s k o l o rnas fört roende för vårt arbete
har vi mycket att tacka Anna-Lisa för.
Inte minst såg vi detta när kocktäv-
lingen anordnades i KF:s storkök före

mässan. Många skolor anmälde sig
och 5 kockar blev med i finalen. Det
var ett starkt gäng och juryn hade ett
h å rt jobb under ledning av Christina
Möller, chef på KF:s storkök. Vi tack-
ar Anna-Lisa och alla hennes medhjäl-
p a re för en strålande insats och ett
kvalitetsjobb.

KS

Per Ragnars dikt ur
”En sökares dagbok”

Det går genom tiden en säregen fläkt,
En sjukdom som allmänt benämnes jäkt.
Och bannlyst är stunden av ro och frid.
Man hör bara ständigt: Jag har inte tid.

Du äger kanhända en sjuklig vän,
Det sista besöket var länge sen.
Du säger en ursäkt, blir öm och blid,
Men tröstar dig med: Jag har inte tid!

Kanske har du en mor, som är gammal nu,
Vars enda ljuspunkt i livet är du.
Att glömma henne, är du på glid?
Ditt samvete kväves med: Jag har inte tid.

Så lever du livet i stora drag,
Hur ska jag hinna allting idag?
Jäktet förvandlat ditt liv till en strid.
Din slogan har blivit: Jag har inte tid.

Men när du har levat ditt antal år.
När döden på tröskeln väntande står.
När man dig kallar från livets id,
Skall du då svara: Jag har inte tid.

Vegetariska Världsdagen

Följande områden behandlades under seminariet
Livsstilsförändring – Varför? – Hur?
Gunnar Johansson, docent i kostkunskap vid Institutionen för kostve-

tenskap, Umeå Universitet, talar om hur och varför man beslutar sig för
en livsstilsförändring.

Vegetarisk kost bland ungdomar
Christel Larsson, nutritionist och doktorand vid Institutionen för Kost-

vetenskap, Umeå Universitet, presenterar en studie om vegetarisk kost
bland ungdomar. Se artikel på annan plats i tidningen.

Mat och fysisk aktivitet för bättre prestation
Kåre Engström, dietist, Enheten för Preventiv Näringslära, Landstinget,

Stockholm och Karolinska Institutet, talar om vikten av kost och fysisk
aktivitet för att uppnå bättre prestation.

Etiken – har vi råd att undvara den?
Ola Feurst, ekonomie dr och forskare vid Stockholms Universitet, har

varit vegetarian i hela sitt liv. Ola berättar om etikens betydelse i vårt
dagliga liv.

Vad händer med vår mat?
Martin Frid, skribent och debattör hos Sveriges Konsumenter i Samver-

kan, SKiS, där han bland annat arbetar med WTO- och Codexfrågor.
M a rtin berättar om hur vår mat påverkas av globalisering, genteknik
och ny forskning.

Frukt och Grönt för en kropp i balans
Ulla Johansson, nutritionist, Idun mat- och näringskonsult och HÄL-

SAs kostexpert sedan många år, belyser aktuell forskning kring vitami-
ner, mineraler och antioxidanter i frukt och grönsaker.

Vi återkommer med referat i kommande nummer av Vegetar.

Anna Lisa Stenudd tackas av för ett fint ”jobb” med Vegetariska Världsdagen av Per -
nilla Fransson på Hälsomässsan i Sollentuna.
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Det är det här om att vara ve-
getarian, som har uppfyllt mi-
na tankar på senaste tiden. In-

te så mycket frågan om att vara eller
inte vara vegetarian, för den är så
självklar för mig. Nej, det är helt en-
kelt på det sätt som allmänheten/sam-
hället ser och bemöter en på som vål-
lar de största bryderierna.

Jag vet ungdomar som till exempel
tillåter sig att äta fisk någon enstaka
gång per år, trots att det totalt strider
mot deras etiska och moraliska stånd-
punkter – djurvänner som de är – då
de hälsar på hos den köttätande far-
eller morf ö r ä l d e rn. Detta för att inte
göra dem alltför ledsna. ”Eftersom
man inte kan klara sig utan åtminsto-
ne fisk i magen.”

Dessa ungdomar tar alldeles för stor
hänsyn till andra människor, och de
vill absolut inte göra dem alltför
u p p r ö rda heller. Det finns också folk,
främst köttätar-föräldrar till tonårsve-
getarianer, som anser att det är uteslu-
tet att gå bort till någon på middag.

”Eftersom det blir så stort besvär…”
Man kan undra ifall det är typiskt

svenskt, detta att urskulda sig själv el-
ler närstående, så pass mycket och
jämna ut vägen för andra ifall man av-
viker något. Så stor hänsyn tas till
andra att den egna personliga integri-
teten, det moraliska livsvalet och eti-
ken sätts på skam. Konstigt nog är det-
ta lite könsbundet, det är mest lakto-
vegetariska tonårsdöttrar som hålls
hemma utav de köttätande fädern a .
Mest hemskt blir allt detta då det är
en förälder som gör allt annat än stöd-
jer sitt barn.

Själv har jag stött på denna ovilja –
och ibland okunskap – lite varstans,
bland annat den gången för fyra år se-
dan då jag blev bjuden på restaurang i
allas vår huvudstad och de inte hade
någon vegetarisk rätt men att de, till
slut efter mycket tjat, gick med på att
steka upp lite grönsaker åt mig (som
visade sig vara råa vid förtärandet och
svindyra).

Än värre är det för alla vegetarianer

som äter i skolmatsalar, eller i re s t a u-
ranger där personalen inte tänker på
att särskilja uppläggningsbestick, sle-
var etcetera mellan de vegetariska och
animaliska rätterna. Där kommer
okunskapen in i form utav oförståen-
det över att den vegetariska personen
kan bli sjuk – mycket sjuk – och seder-
mera ovilja över att inte rätta till för-
hållandet.

Nu står mitt hopp till ”Ve g e t a r i s k a
Världsdagen” den 1 oktober. Att åt-
minstone skolorna visat sitt intre s s e
över att delta och att utbilda sin per-
sonal så att de blir kunniga om den ve-
getariska matkultur och om allt som
därtill hör.

SVF sänder gärna informationsmate-
rial till de ungdomar som vill äta ve-
getariskt men vill veta mera, samt till
föräldrar som vill försäkra sig om att
deras barn får riktigt sammansatt kost.
Vi har också kurser för nybörjare och
storkökspersonal.

A-L S

av Mikaela Kayl

En ”Grön Macka” är ett bra komplement för skolungdom

vegetariansEn vegetarians gissel



Träden 
på tur

Julgranarna växer för sak-
ta.
Pappersindustrin vill ha
träd som är mjuka redan
när de skördas.
Nu har genteknikerna fått
upp ögonen för träden.
Blir ”Frankenstein-skogar”
nästa framtidshot?

J ä m f ö rt med våra odlade
växter och jordbrukets grö-
dor har träden förblivit näst
intill orörda. Det finns gott
om utrymme för ”fram-
steg”.

Vad skulle inte några tio-
tals år av genetiskt mixtran-
de kunna åstadkomma, frå-
gar sig frilansjourn a l i s t e n
Hugh Warwick i ”The Eco-
logist”.

Medan pressen har varit
fullt upptagen med att be-
lysa GMO-matens uttåg på
fälten, har den nya vågen av
”expertskogsbrukare” kun-
nat arbeta i lugn och ro med
att förbereda den största
förändringen någonsin för
de träd vi har på den här
planeten.

Försöksytor
Projektet har för länge se-

dan lämnat laboratoriet.
Det finns redan minst en
p rovyta i Storbritannien, i
Kina och Brasilien finns
planteringar i tidigare sta-
dier och vidare finns för-
söksytor i Belgien, Frankri-
ke, Spanien, USA, Kanada,
Nya Zeeland, Australien
och Indonesien.

När miljörörelsen vaknar
upp inför de potentiella ho-
ten från GM-träd, kommer

man att inse att vi står in-
för en tänkbar katastrof i
samma skala som när de
genmodifierade lantbru k s-
grödorna infördes.

Så vad är det vi kan vänta
oss om framtiden blir som
b i o t e k n o l o g i e rna föru t-
spår?

Man är redan i gång med
att snabba på den tid det tar
för träd att uppnå full mog-
nad. Trädens långsamma
växttakt har satt käppar i
hjulet vid varje försök att
kultivera dem.

Så finns givetvis de mera
välkända slagen av gene-
tiskt manipulerande: man
försöker utveckla träd som
tål bekämpningsmedel, och
träd som själva pro d u c e r a r
insektsgifter, för att inte ta-
la om träd med inbyggd ter-
minatorteknologi (d v s ste-
rila träd).

Men allvarliga frågor
ställs redan: Vilka garanti-
er har vi för att dessa träd
inte korspollineras med si-
na vilda släktingar? Vi l k e n
inverkan har genförändra-
de planteringar på skogen
runt omkring? Kommer de
oförändrade träden att bli
ett lätt byte för lurande ska-
deinsekter?

En del av det mer raff i n e-
rade arbetet är inriktat på
att förändra trädens lignin-
halt. Lignin är den kompo-
nent i cellväggarna som ger
trädet dess hårdhet och sta-
dighet. Man skulle kunna
säga det som gör trädet till
träd.

De vars väckarklocka re-
dan har ringt talar om ett

framtida landskap fyllt med
mjuka sladdriga träd. Ut-
t rycket ”Frankenstein-sko-
gar” har redan myntats.
Liksom i all bioteknisk ut-

veckling, blir dess påverkan
på miljön allvarlig. Också
sedan ett träd har dött, spe-
lar det en viktig roll som
eget ekosystem. Det utgör
en tredimensionell stru k t u r
för en myriad mikro o rg a-
nismer.
O ron blir inte mindre ge-

nom det faktum att vi lever
omgivna av träpro d u k t e r.
Det finns också många ätli-
ga produkter från träd, som
frukter och nötter. De kom-
mer att väcka samma oro
för hälsan som hittills har
u t t ryckts när det gäller
G M O - g r ö d o r. Redan nu
finns ett försöksfält med
GMO-apelsiner i Valencia i
Spanien, och försök på väg
med papaya och valnötter i
USA.

A rtikeln är saxad ur Kul-
tur och var urspru n g l i g e n
i n f ö rd i The Ecologist nr
4/99 under rubriken ”The
next GM Threat - Franken-
stein Forests”. Förf a t t a re n
Hugh Wa rwick är frilans-
j o u rnalist och redaktör för
tidningen Splice, www. g e-
neticsforum.org.uk.

Vi i Hälsorörelsen saknar
inte arbetsuppgifter. Nu
måste vi engagera oss både
genom SKiS och genom eg-
na skrivelser och uppvakt-
ningar.

KURT SVEDROS
KÄLLA: KULTURA
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VEGANKEX
PEPPARKAKOR OCH HÅRT BRÖD

FINNS I VÄLSORTERADE
EKO-BODAR, HÄLSOKOSTAFFÄRER

LIVSMEDELSBUTIKER ELLER
KÖP DIREKT VIA HEMSIDA

För information ring till: EKOBAGARN Gösta Evén,
lördag eller söndag förmiddag tel 08 - 798 60 23.

Vardagar 070-750 53 18 Fax 08-798 60 24
Besök gärna vår hemsida: www.halsokostbagarn.se

Molkosan /plockas från föregående nr
(Nr 3, sid. 5)
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Vandringsutställningen ”Ät grönt - Må skönt” i Hötorgshallen, Ruth Hellsten till höger.

MÄSSOR FÖRR
David Kopp ser tillbaka…

Ser vi tillbaka på våra akti-
viteter för att nå folket med
vårt hälsobudskap har vi an-
ordnat föreläsningar, mat-
lagningskurser och i vår tid-
ning publicerat mängder av
h ä l s oväckande budskap - of-
ta till de redan frälsta !

Imitten av 1960-talet ut-
gav Statens Institut för
Folkhälsan en kraftig

kritikskrift över ”Den
svenska folkkosten” följd
av ”Felnärd i välfärd” för-
fattade av tre välkända pro-
f e s s o re r, en läkare samt
kostkonsulenten vid Folk-
hälsan. Stärkta av denna
myndighets ord på att vi le-
ver farligt uppvaktades led-
ningen för mässan Dagens
Hushåll i Göteborg, som
v a rmt välkomnade oss till
denna mässa om vi själva
bemannade den stora mon-
tern, ja de bjöd också de väl-
taliga pressrepresentanterna
på en fin vegetarisk lunch.
Alla skrev välvilligt, vår
monter var under de nio da-
g a rna köfylld där moro t s -
juice, osötat grovbröd, vår
tidning samt Gröna Matbo-
ken såldes i mängder. Efter
dessa jobbiga dagar hade vi
ökat med 100 medlemmar!
Monterinredningen togs väl
tillvara och monterades
snart upp vid Elmiamässan,

då vår förening i Jönköping
också gjorde väl ifrån sig.

När utställningen 
fick låsas in

Stockholm stod i tur att få
ha ”Ät grönt - Må skönt” ut-
ställningen, som kom att pla-
ceras mycket bra invid ru l l -
trappan i Hötorgshallen. Da-
gens Nyheters matskribent
s k rev mycket positivt om ”de
s e v ä rda idealisternas matut-
ställning” och folket kom i
m a s s o r. Hötorg s h a l l e n s
många kötthandlare försök-
te få bort vår ”motriktade ut-
ställning”, men kontraktet
gällde hela veckan ut. Vi blev
dock tvingade att efter varje
dagsverke låsa in vårt åskåd-
liga material - som desto mer
gillades av hallens frukt- och
g r ö n s a k s - h a n d l a re !

Det goda ryktet om vår sunt
tankeväckande utställning
s p red sig och staden Västerås
ville ha oss till att medverka
i deras friskvårdsvecka. Ut-
ställningen komprimerades
till formatet av en större re-
sväska och färg s i g n a l e rn a
grönt, gult och rött lyste för
nyttigt, tvivelaktigt re s p e k t i-
ve vad som var skadligt på ett
ö v e rtygande sätt. Stadsläka-
ren kom och öppnade vår ut-
ställning och beordrade där-
till skol- och sjukvård s p e r s o-
nal dit. Mängder av skolklas-

ser med flera fyllde den väl-
belägna lokalen, så att all-
mänheten knappt kunde se.
Sedan fick jag, likt en ka-

ru s e l l s k ö t a re, helt ideellt
åka land och rike kring för
att montera upp, visa och
packa ihop för nästa plats
från Malmö i söder till Gäv-
le norrut. Överallt medver-
kade lokala förmågar från
h ä l s o r ö relsen, nykterh e t s - ,
h u s m o d e r s f ö re n i n g a r, frisk-
s p o rt l ä g e r, hushålls- och bi-
ologilärare m.fl.

Med idealitet kan 
vi göra mycket

Y t t e r l i g a re tre gånger har
vi ideellt deltagit på Mässan
i Göteborg och senare på
andra tillsammans med
F r i s k s p o rt a rna. På slutet av
1960-talet visade vi full
daglig näringstäckning gäl-

lande vuxen man för kr
2:85, då medelsvensken be-
talde 8:22 för sin dag med
mera bristande näringstäck-
ning! Jämfört med nu torde
det vara ca 20:- re s p e k t i v e
65:-. Så än gäller devisen
”Lev hälften så dyrt - må
dubbelt så bra”. Genom
d rygt 30-talet utställningar
på lika många år har vi lärt
oss att budskapet skall vara
enkelt, ärligt och åskådligt
f r a m f ö rt. En vegetarisk all-
män linje utan reklam för
märken eller sidolinjer. Med
m o d e rn datateknik kan vi
centralt ha pro g r a m m e t
som lätt kan tas in på en da-
t a s k ä rm varsomhelst. Det
finns mycket gru n d m a t e r i-
al, så hör gärna av dig. För
nu om någonsin har vår grö-
na, sköna linje klart överta-
get gentemot köttet.

Traditionella, väl bep r ö vade och my cket välgörande PA N C H A
K A R M A - b e h a n d l i n gar i vilsam miljö. Vi erbjuder oljemassage,
ö rt å n g b a d, tarm rening m m, som balanserar kropp och sinne och
hjälper Dig att skapa Din egen hälsa. Reningskur 3-14 daga r. Du
kan även komma på hälsodagar över ett ve ckoslut och få behand-
lingar som motverkar stress och utbrändhet.
• Rosenmetoden • Energibalansering med Pulsor® • Verbal healing

www.ayurvedahalsocenter.com
Väkommen hit och njut Dig till ett friskare liv!

Ayur-Veda Hälsocenter, Solgården, 640 31 Mellösa
Tel 0157-600 96, 070-59 07 224
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Vi n n a ren i tävlingen ”Bästa gröna
skollunch” utsedd

För tredje året i följd har kocktäv-
lingen ”Bästa gröna skollunch” arran-
gerats av Riksförbundet Hälsofräm-
jandet och Svenska Vegetariska Före-
ningen i samarbete med KF Provkök.

Årets vinnare blev Jeanette Karlsson,
Karlbergsskolan i Stockholm.

J u ryn har bestått av Christina Möl-
l e r, ordförande, Pia Lindeskog, Kurt
Weid, Astrid Abrahamsson, Kåre
Engström och Louise Hammarberg. 

Jurys motivering lyder så här:
En modern skolmåltidsrätt som fres-

tar och inspirerar alla. Salladen på
avocado, tomat och små linser var en
läcker inledning till huvudrätten på
ugnsstekta rotsaker och rostade pota-
tishalvor och ett gott italienskt ört-
bröd. En komplett rätt i harmoni med
bra näringsvärde fullt möjlig att laga i
stora mängder i skolan.

Syftet med tävlingen är att ge kun-
skap och skapa intresse kring vegeta-
risk matlagning samt fylla ett stigande

behov av väl sammansatt vegetarisk
kost i storkök och skolmatsalar.

Prisutdelningen ägde rum i Sollentu-
namässans Konferensanläggning un-
der seminariet ”Forum Vegetarum” på
Hälsomässan den 29 september, kl
13.30. Prisutdelare var Christina Möl-
ler, chef KF Provkök.

Priset bestod av 1 veckas vistelse på
Hälsohemmet Masesgården i Dalarna,
samt en minnestallrik till matsalen i
skolan, design Anette Svedberg.

2:a pris tillföll Ninja Revelj, Matbe-
spisningen Jädraås skola, Ockelbo
Kommun.  Priset bestod av en week-
end på Nya Ta l l m o g å rden, SPA och
L i v s k v a l i t é t c e n t rum samt en minnes-
tallrik till skolans matsal, design Anet-
te Svedberg.

Ytterligare upplysning lämnas av An -
na-Lisa Stenudd som också har bear -
betat recepten tel: 08-702 11 16

”Bästa Gröna
Skollunch 2000”

Finalisterna i ”Bästa Gröna Skollunch 2000”, Ninja Revelj, Annika Gustavsson, Solveig Amrén-Andersson, Jeanette Karlsson, och An -
nika Eriksson

Jeanette Karlsson, segrare i ”Bästa Gröna
Skollunch 2000”.
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Solveig 
Amrén-Andersson
Torsviks skola
Skolvägen 5
Fax 08-731 01 87
181 33 Lidingö
Tel. 08-731 01 87 

Annika Gustavsson
Nibbleskolan
Skolvägen 3
731 21 Köping
Tel. 0221-256 33

Annika Eriksson
Matpoolen i 
Jokkmokk
T962 85 Jokkmokk
Tel. 0971-171 47

Jeanette Karlsson
Karlbergsskolan
Norrbackagatan
31-33
Fax 08-32 94 82
113 41 Stockholm
Tel. 08-31 27 81

Ninja Revelj
Matbespisningen
Jädraås skola
Ockelbo kommun
816 80 Ockelbo
Tel. 0297-453 77

Tävlande i ”Bästa Gröna Skollunch” 28 september 2000 KF Provkök

Ugnstekta grönsaker med rutade
potatishalvor, sallad på avocado,
tomat och svarta linser samt foc-
caciabröd.

Av Jeanette Karlsson Karlberg s s k o-
lan, Stockholm, vinnare av ”Bästa
Gröna Skollunch” 2000

Sallad på avocado, tomat och
svarta linser 
8 portioner
6 tomater
250 g små svarta oliver
1 1/2 tsk salt
2 citroner
2 msk persilja
1 1/2 msk olivolja
1 stor eller 2 små avocado

Koka linserna ca 15 –20 minuter.
Tärna avocadon och tomaterna.
Blanda linser, salt och persilja. Pressa
saften ur citro n e rna och häll oljan
över salladen. Blanda och servera.

Ugnsstekta grönsaker 
8 portioner
2 stora zucchinin
5 morötter
6 persiljerot/palsternacka
2 små rödlökar
1 röd paprika
1 msk tai basilika
1 msk salt
1 msk rårörsocker
1 dl balsamvinäger
3 msk olivolja
1/2 dl solroskärnor.

Skär grönsakerna i sneda bitar. Fräs
dem i olivolja, salta och sockra. Häll
över balsamvinäger. Låt puttra i en mi-
nut. Slå över i ugnsäker form. Grädda
i 200 grader ca 1 timme. Rosta under
tiden solro s k ä rn o rna och strö över
före servering.

Tips för den som vill laga rätten lak-
tovegetariskt:

De rostade grönsakerna kan kokas i
grädde, 2 dl till 8 port i o n e r. Eller al-
ternativt strö över 1 1/2 dl riven ost.

Rutade potatishalvor 
med olivolja
8 portioner
2 kg potatis
1/2 dl olivolja
2 tsk salt

Tvätta potatisen och halvera dem. ”Kryssa” dem med kniv. Lägg potatishal-
v o rna på en olivoljesmord plåt. Pensla med olivolja och salta. Ugnstek dem i
225 grader i ca 30 minuter.

Foccaciabröd med basilika
& persilja
25 gr jäst
5 dl ljummet vatten
1 msk salt
1 dl olivolja (1/2 dl i degen)
1 tsk socker
13-14 dl vetemjöl
2 msk färsk basilika, hackas
1 msk färsk persilja, hackas

Rör ut jästen i det fingerv a rma vattnet. Blanda i de torra ingredienseran och
1/2 dl olja, rör om väl och låt jäsa i 30 minuter i en övertäckt bunke. Knåda de-
gen ordentligt och platta ut den på olivoljesmord plåt. Häll över resten av oli-
voljan. Tryck in olivoljan med fingrarna . Grädda i 250 gr 15-20 minuter.

Allt sammans går bra att halvera – då blir det 4 portioner.
Gör gärna 2 mindre bröd och frys det ena, det smakar gott till soppa.

ANNA-LISA STENUDD

Juryn har bestått av Christina Möller, ordförande, Kåre Engström, Astrid Abrahams -
son, Kurt Weid, Louise Hammarberg och Pia Lindeskog.
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I Malmö har vi för tredje gången haft
ett föredrag med nutritionist Ulla Jo-
hansson från Idun Mat och Närings-
konsult i Lund. Denna gång handlade
det om benskörhet. Eftersom ämnet
är av allmänt intresse kommer här ett
referat av föredraget. 

Sjukdomen benskörhet (osteopero s )
ökar i hela västvärlden hos både män
och kvinnor. Speciellt i Sverige och
Finland är det många som drabbas.
B e n s k ö rhet betraktas som en typisk
vällevnadsjukdom eftersom den är
ovanlig i u-länder och hos naturfolk.

Vår kropp består av 1 - 1,2 kg kalci -
um och det mesta, ca 99 %, finns i ske-
lettet, resten i hår, hud, naglar m.m.
Kalcium måste också finnas i blodet
för att medverka bl.a. vid blodets ko-
agulation, för musklernas förmåga att
dra sig samman samt för aktivering av
hormonsekretionen. Om vi får för lite
kalcium kommer kroppen att ta kalci-
um från skelettet för att upprätthålla
dessa viktiga funktioner. Skelettet
bryts ner och byggs upphela tiden och
ca 10 % av skelettet omsätts årligen. 

Benmassan är som högst vid 25 - 30-
årsåldern, sedan sjunker den. För kvin-
nor sjunker den markant vid 50 - 60-
årsåldern. Det beror bl. a. på minskad
ö s t ro g e n p roduktion och det är en av
orsakerna till att det är främst kvinnor
som drabbas av benskörhet. Benskör-
het ökar risken för frakturer, främst då
h a n d l e d e r, överarmar och höfter. Det
börjar ofta i ryggkotorna vilket gör att
k roppen sjunker ihop och att magen
putar ut. 

För litet intag av kalcium kan vara en
orsak till benskörhet men det är
många fler faktorer som påverkar. He-
la vårt levnadssätt påverkar så här
kommer en del tips som minskar ris-
ken för benskörhet: 

Ät kalkrikt 
En vuxen person bör få i sig ca 800

mg kalcium per dag. Denna beräkning
utgår ifrån ett levnadssätt som många
har idag med t. ex. rökning, stort in-
tag av animaliskt protein och stilla-
sittande arbete. Bra kalciumkällor
är tofu, nötter, fikon, mjölkproduk-
t e r, samt gröna bladgrönsaker t.ex.

grönkål, broccoli, sallad. Dock ej spe-
nat och mangold p.g.a oxalsyran. Se-
samfrön innehåller mycket kalcium
men upptaget är osäkert eftersom se-
samfrön innehåller fytinsyra och oxal-
syra. 

Öka upptaget av kalcium 
Vissa livsmedel innehåller fytin-
syra. Denna förhindrar upptaget
av kalcium och finns främst i
skalet på spannmål, baljväxter,
nötter och frön. Fytinsyran
b ryts ner vid groddning och
vid surdegsjäsning samt vid
blötläggning i 40 - 60° vatten.
Grodda därför helst baljväx-
ter och frön och ät surd e g s-
bröd.

Vitamin D förbättrar 
upptaget av kalcium.

Vegetarisk mat innehåller knappast
något D-vitamin. Om man inte an-
vänder berikade produkter är den
viktigaste källan solen. Solljus på
huden gör att D-vitamin kan bildas
i kroppen och därför är det viktigt
att vistas utomhus. På våra bre d d-
grader är dock inte solstrålningen till-
räckligt stark på vintern för att D-vi-
tamin ska kunna bildas. Som tur är
kan D-vitamin lagras i kroppen men
man vet inte säkert om det verkligen
räcker för vinterns behov. 

Ät inte för mycket oxalsyrarik mat
Oxalsyra som finns bl.a. i rabarber,

spenat, mangold, sesamfrön och jord-
nötter hindrar upptaget av kalcium
men äter man normala mängder har
det inte så stor betydelse. När man för-
väller grönsaker löses oxalsyran ut i
kokspadet. Därför är det lämpligt att
kasta bort kokvattnet om grönsaker-
na innehåller mycket oxalsyra. Vi d
f ö rvällning av andra grönsaker skall
man naturligtvis använda kokspadet.

Ät mycket frukt och grönsake r
F rukt och grönsaker innehåller myck-

et av vitaminerna K och C samt kali-
um, magnesium och bor, vilka alla be-
hövs för bildningen av ett starkt skelett. 

Att förebygga 
benskörhet



2000 DECEMBER • VEGETAR 13

Forskningen är ny på detta område
och vi kan vänta nya intressanta rön i
framtiden. 

Överkonsumera inte 
animaliskt protein 

I det animaliska proteinet finns hög
andel av de aminosyror som är syra-
bildande. Högt intag av animaliskt
p rotein leder därför till surare urin
som i sin tur ökar utsöndringen av kal-
cium. 

Salta med måtta 
Ett högt intag av natrium som finns i

salt ger högre utsöndring av kalcium i
urinen.

Byt ut kaffe mot té
Högt intag av kaffe kan ha negativ

e ffekt på upptaget av kalcium. Drick
helst té, gärna grönt té eller örtté.

Rök inte
F ö rutom andra negativa effekter för

hälsan ger rökning lägre östro g e n n i v å ,
t i d i g a re klimakterium samt att man får
i sig mer kadmium via tobaksröken. Allt
detta ökar risken för benskörhet. Drick
inte alkohol, i alla fall inte för mycket
Även om det är först vid stort alkoho-
lintag som risken för benskörhet ökar
så finns det ju andra faktorer som gör
det olämpligt att dricka alkohol.

Motionera regelbundet
Styrketräning, dans, joggning och

vanlig motionsgymnastik är bra mot
benskörhet men även promenader, all-
ra bäst om underlaget är ojämnt som
det är vid skogspro m e n a d e r. Genom
att motionera på detta sätt belastas
skelettet, vilket motverkar att benmas-
san minskar. Simning och till en del
också cykling har ingen direkt eff e k t
mot benskörhet eftersom skelettet inte
belastas lika mycket. 

Bli inte ”för” smal 
Om du som tjej/kvinna blir av med

din menstruation p. g. a. idrott och/el-
ler att du väger för lite ökar risken
markant för benskörhet.

Sammanfattningsvis kan vi konstate-
ra att om man äter vegetariskt och
samtidigt ser till att få kalcium och D-
vitamin, inte röker och dessutom rör
på sig har man gjort en hel del för att
undvika benskörhet.

ANINA ÅGESJÖ OCH 
YNGVE PETERSSON 

Vegetariska Föreningen i Malmö
Rekommenderad läsning för dig som

vill veta mer, ”Vegansk näringslära på
vetenskaplig grund” av Björn Petters -
son. Kan beställas från Ve g e t a r i s k a
föreningen.

Att förvara frukt och grönt på rätt
sätt är kanske inte alltid så lätt. Mer
än en gång har vi alla förmodligen rå-
kat ut för att gurkan har blivit vattnig
och bananerna grågula. Vi har förv a-
rat dem för varmt eller för kallt. Vissa
f rukter och grönsaker alstrar dess-
utom etylengas vilket kan påverka de
andra grönsakerna i närheten så att
hållbarheten blir kortare.
Här följer några förvaringsråd 
(fler finns på 
www.primalivet.nu)

Grönsaker
Av o k a d o : Får lätt kylskador, såsom

b ru n f ä rgat fruktkött. Förvaras i sval-
skåp. Eftermognar i ru m s t e m p e r a t u r
eller en stund i solen.
Champinjoner: Lägges i papperspåse

i kylen.
G u r k a : Trivs bäst i svalskåp (ej un-

der +7 grader). Blir lätt vattnig i kalla-
re temperaturer.
M o r ö t t e r : F ö rvaras i påse i kylskå-

pet. Skär av blasten, eftersom den tar
näring från moroten.

P a p r i k a : Känslig för kyla och förv a-
ras i svalskåp. Alstrar etylen.
P o t a t i s : Ska lagras mörkt och svalt,

men inte för kallt. Jordkällare är bäst.
Tomater: Omogna tomater eftermog-

nar i ru m s t e m p e r a t u r. Bör förvaras i

svalskåp (lägst 11 grader) och helst i
papperspåse. Alstrar etylen.

Frukt
A p e l s i n : F ö rvara i kylskåp. Behöver

ingen plastpåse som skydd mot ut-
torkning.

B a n a n : Kan ligga i ru m s t e m p e r a t u r
och eftermogna. I kylskåp blir de lätt
m i s s f ä rgade i skalet och fru k t k ö t t e t
förblir hårt.

C i t ro n : F ö rvara mogna citroner i
svalskåp (inte lägre än 11 grader).
F ruktköttet kan annars bli missfärg a t
och torrt.

K i w i : F ö rvaras i plastpåse i kylskå-
pet.

P e r s i k a : F ö rvaras i kylskåp under
k o rt period. Producerar mycket ety-
len.

Päron: Förvara i kylskåp. Är känsligt
för uttorkning. Producerar etylen.

Ä p p l e : F ö rvara i kylskåp. Känsligt
för uttorkning. Alstrar mycket etylen.
Temperaturen får inte gå under 0 gra-
der, äpplena kan då få köldskador.

Sallad som slokar kan fräschas upp
genom att läggas i kallt vatten en
stund. Likadant är det med gräslök
och rädisor. Rotfrukter som blivit lite
mjuka skalas och lägges i kallt vatten.

KÄLLA: MILJÖMAGAZINET

Förvara FRUKT
och GRÖNT rätt
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I år kan önskejulen bli både vit och
grön. Vit ute och grön inne. Med den
samlas vi kring matbordet och njuter
av god mat och lediga dagar. Här ger
VEGETAR tips på ett gott grönt jul-
bord.

En julglögg som värm e r, äpplen, fi-
kon, nötter och apelsiner är standard

på de allra flesta julbord. Men vad sägs
om att byta ut den traditionella efter-
ätten Ris à la Malta mot ett julhjärt a
med aprikoser? Och varför köpa fär-
dig glögg, när man kan göra den själv?
För dig som inte hinner att laga allt
själv finns goda färdiga djupfrysta och
mjölksyrade förslag som man kan fixa
till och ge en egen tousch... Samla ihop
dina nära och kära och njut av VEGE-
TARs julbord. Välj de rätter som pas-
sar dig bäst eller verkar spännande.

GOD JUL! ÖNSKAR 
ANNA-LISA STENUDD

Julglögg
10 nejlikor
2 bitar kanel
1 tsk kardemummakärnor
5 dl äppeljuice
7 dl svart vinbärsnektar

F ruktmix med russin, mandel och
nötter

Sjud kry d d o rna i äppeljuice i ca 15
m i n u t e r. Tillsätt vinbärsnektar och
hetta upp alltsammans. Sila bort kryd-

d o rna och servera glöggen varm med
f ruktmix. Glöggen kan förvaras i kyl
och värmas igen. 

Fruktbord
På fruktbordet finns ekologiska apel-

siner, svenska vinteräpplen, t ex Ingrid
Marie och Cox Orange, årets fikon
och osvavlade KRAV-godkända apri-
koser, russin, mandel och nötter, Mar-
zipan Bars och chokladkex med nöt-
ter till barnen.

Julsallad med 
senapsmarinad
5 dl kokta varma black-eye bönor
3 dl mungbönsgroddar
1 hackad röd paprika
1 liter strimlad grönkål

Låt dig frestas av ett grönt

J u l b o r d

Jultext
av 

ANNA-LISA 
STENUDD

J u l b o r d



Marinad
1 finhackad rödlök
0,5 dl raps/olivolja
2 msk äppelcidervinäger
2 msk vatten
1 msk receptsenap (mild)
2 tsk basilika
1–2 tsk örtsalt

Vispa samman marinaden och häll
den över de varma bönorna. Låt sval-
na. Blanda ner övriga ingredienser.

Rödbets- och surkålsallad
5 dl kokta kalla rödbetor
2 syrliga äpplen
1 burk delikates-surkål (335 g)
3 kryddgurkor
0,5 dl rapsolja (KRAV)
1 tsk hel kummin
3–4 msk gurk- och rödbetsspad

Garnering
Créme fraiche eller cashewgrädde,

gärna smaksatt med lite riven peppar-
rot.

Skala rödbetor och äpplen. Hacka al-

la ingredienser i lagom små bitar.
Klipp surkålen i kortare strimlor. Blan-
da i olja och kummin. Smaka av med
gurk- och rödbetsspad. Dekorera med
smaksatt créme fraiche eller cashew-
grädde.

Bovetesylta
11 dl vatten
2 msk vegetariskt buljongpulver
2 lagerblad
4 dl helt bovete
1,5 tsk kryddpeppar
1 tsk nejlikor
2 vitlöksklyftor
1,5 dl korta mungbönsgroddar/
gröna ärter

Koka upp vatten, buljong och lager-
blad. Skölj bovetet och tillsätt det och
kryddorna. Pressa över vitlöksklyftor-
na. Rör om och låt allt koka på svag
v ä rme i ca 20 minuter. Fiska upp la-
gerbladen och blanda ner gro d d a rn a .
Häll massan i kalla sköljda formar (1
stor 1,5 liter eller 2 mindre). Låt syl-
tan svalna i form a rna. Serveras med
mjölksyrade rödbetor och kry d d g u r-

kor. Syltan kan förvaras i kyl i 3–4 da-
gar.

Julpaté med tillbehör
4 dl gröna linser
1 stor hackad rödlök
8 dl vatten
2 msk vegetariskt buljongpulver
3 dl röda linser
6 dl vatten
1 msk vegetariskt buljongpulver
2 msk chilisås
3 dl mixade cashewkärnor/mandel
2 krm spiskummin
2 tsk smulad dragon
2 msk olja
2 msk couscous
2 msk receptsenap (mild)
1–2 msk ströbröd

Tillbehör
Blötlagda stora plommon, ekologiskt

äppelmos och kokt brysselkål.

Koka gröna linser och lök mjuka i
vatten och buljong i 20–25 minuter. Si-
la från överflödig vätska och låt sval-
na. Koka också de röda linserna i ca
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10 minuter i vatten, bul-
jong och chilisås. Låt
svalna. Blanda röda och
gröna linser, mixade
c a s h e w k ä rn o r, olja och
couscous till en smidig
färs. Smaka av med
kryddorna. 

Pensla ett ugnseldfast
fat med olja och strö
över ströbröd. Form a
färsen som en limpa och
g a rnera med några in-
t ryckta ränder på tväre n
överst. Pensla hela färsen
med senap och beströ
med ströbröd. Griljera i
200 ° ugnsvärme i 20–25
m i n u t e r. Pensla patén
med olja efter 15 minu-
t e r. Patén är färdig när
den har fått fin färg på
ovansidan. Garnera med
stora blötlagda plom-
mon och kokt bry s s e l-
kål. Servera äppelmos
till.

Rödkål
1 burk delikatessrödkål
2 syrliga äpplen
1 dl svart vinbärsnek-

tar
P ressad citronsaft efter

smak

Skala och riv äpplena
grovt. Blanda rödkål, äpplen och svart
v i n b ä r s n e k t a r. Låt alltsammans sjuda
några minuter på svag värme. Smaka
av med citronsaft.

Dopp i grytan
Skala 2 morötter, 1 bit selleri, 1–2

palsternackor och 1 purjolök och skär
allt i bitar. Koka i 1,5 liter vatten i
25–30 minuter. Tillsätt mer vatten om
det behövs. Sila bort grönsaksbitarn a
och häll tillbaka buljongen i gry t a n .
Tillsätt 1 msk vegetariskt buljongex-
trakt, 3 msk ekologisk tomatketchup,
0,5 dl rapsolja och krydda med tim-
jan, mejram, svartpeppar och basilika
efter smak.

Doppa skivat vörtbröd i den varm a
buljongen. 

Tillbehör
D j u p f ryst sojakorv och vegetariska

g o u rmetbullar frästa i smör eller olja
(OBS! Korv och gourmetbullar inne-
håller äggvita).

Stuvad grönkål
500 g djupfryst ekologisk grönkål
3 dl mjölk/sojamjölk

1 tsk vegetariskt buljongpulver
0,5 dl raps/olivolja
2 msk vetemjöl
örtsalt och svartpeppar efter smak

Tina grönkålen försiktigt i mjölk och
buljong i kastrull i ugn eller i glaskärl i
m i k rougn. Rör upp den tinade grönkå-
len. Gör en redning av vetemjöl och ol-
ja. Blanda redningen i kålen och koka
ett par minuter under omrörning. Sma-
ka av med örtsalt och svart p e p p a r.

Rårisgröt
3 dl råris
6 dl vatten
1 kanelstång
ev 1 skållad sötmandel
5–6 dl mjölk/rismjölk

Koka riset först i vatten tillsammans
med kanelstången i 25–30 minuter el-
ler tills det mesta av vattnet kokat in.
Rör om, tillsätt mjölken och koka upp.
Låt koka på svag värme till önskad
tjocklek. Rör om ibland. Lägg gärna i
en skållad sötmandel. Servera med
mjölk eller rismjölk, rårörsocker och
malen kanel. 

Julhjärta med
aprikoser
200 g smör eller margarin
3,5 dl ekologiskt eller
biodynamiskt vetemjöl
1 dl ekologiska eller biody-
namiska havregryn
3 msk aprikosspad
30 blötlagda mörka KRAV-
godkända  aprikoser
30 blötlagda ljusa aprikoser
3 msk honung
mandelspån

Mixa smör, vetemjöl,
h a v re g ryn och aprikosspad
till en smidig deg. Kavla ut
degen och klä en pajform
med löstagbar botten och
helst i hjärt f o rm. Se till att
degen går över kanten.
Pricka botten och tryck till
k a n t e rna med en gaffel. Låt
stå svalt i minst 30 minuter.
F ö rgrädda pajen i 200 ° i ca
10 minuter. 

Sila ifrån all vätska från ap-
r i k o s e rna och låt dem rinna
av ordentligt, gärna på hus-
h å l l s p a p p e r. Packa apriko-
s e rna tätt i pajskalet, t ex de
mörka på ena ”hjärt h a l v a n ”
och de ljusa på den andra.
V ä rm honungen försiktigt
och ringla den över apriko-
serna. Strö till sist över man-

delspånen. Grädda pajen i 225 ° i ca
30 minuter eller tills pajen fått fin färg.
S e rvera med tofuglass eller lätt vispad
grädde smaksatt med lite vaniljsocker.

Finsk kålrotslåda
1 kålrot
1 liter vatten
1 msk buljongextrakt
6 dl kokosmjölk
1,5 dl polenta, majsmannagryn
0,5 dl lönnsirap/honung
1 tsk havssalt
1 msk arrowrot

Skiva och skala kålroten. Koka dem
i vatten och buljong tills de är mjuka.
Sila av buljongen och spar den till
”doppet”. Mixa kålro t s s k i v o rna fint.
Häll mixet i en skål och rör ner mjölk,
polenta, lönnsirap, salt och arro w ro t .
Häll smeten i en smord eldfast form .
Drag med en gaffel ett räff e l m ö n s t e r
över hela ytan. Grädda i 200 gr värme
i 50-60 minuter. Går bra att förbereda
och frysa.
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Gunnar Lindgre n
mottog den 31 juli
2000 ”Ericsson Re-
cycling Prize” - ett
miljöpris på 10.000
kr som delades ut i
samband med dagens
evenemang i
K u n g s t r ä d g å rden ar-
rangerat av Stock-
holm Recycling. Där
ingår också Natur-
s k y d d s f ö reningen i
Stockholm.

J u ryns motivering
till att Gunnar Lindg-
ren blev prisets första
mottagare var att han
genom ett mångsidigt
och idogt arbete bi-
dragit till att bre d d a
kunskapen om både gifter och slam.
Man ansåg även att han lyckats kom-
binera sitt miljöengagemang med en
enastående livsaptit och förmåga att
kommunicera dessa kunskaper.

Gunnar Lindgren har tidigare motta-
git andra miljöpris. VFFK utsåg ho-
nom till Årets miljökämpe 1999 och
han är författare till boken Arvet.

Slamspridningen blir ljusskygg och
går under jorden

Av Gunnar Lindgren

De som fortfarande försöker levere-
ra slam till jordbruket vill nu mörkläg-
ga verksamheten och försöker förm å
k o m m u n e rna att inte uppge på vilka
a realer leverantöre rna spridit sitt av-
loppsslam.

En bärande tanke i
den avsomnade sla-
möverenskommel-
sen var att många
av de intressen som
b e r ö rdes av slam-
spridningen också
skulle vara med i
den process som
syftade till att nå
enighet och hålla
uppsikt över slam-
frågan. Detta har
misslyckats av fle-
ra skäl.
Många av dessa in-
t ressenter - t ex
LRF, Livsmedelsin-
d u s t r i e rna, konsu-
mentorganisatio-
n e r, miljöorg a n i s a-

t i o n e r, patientföre n i n g a r, enskilda
f o r s k a re m.fl. - vill återföra växtnär-
ingsämnen i ren form till åkern, men
är negativa till att sprida slam.
I stället för att respektera detta har

vissa kommunala reningsverk lierat sig
med privata affärsdrivande före t a g
som samlar in diverse avfall från sam-
hället, blandar ihop dem och ger
blandningen ett nytt namn. På detta
sätt kan man kringgå de bestämmelser
som reglerar slamspridningen. Mark-
nadsföringen är intensiv och onyanse-
rad.
Det kommer uppgifter från olika håll

i Skåne att vi har att göra med en
mycket diskutabel affärsidé och med
mycket diskutabla och stötande affärs-
metoder.

KS

MILJÖPRIS 

Ett flertal larm har under sena-
re tid dykt upp i media an-
gående giftrester i vår
mat. Det är tragiskt att
inte övriga EU länder
har förståelse för nöd-
vändigheten att gå över
till ekologisk odling
utan konstgödsel och gifter.

De svenska grönsakerna har en-
ligt livsmedelsverket inga rester vid
p rovtagning. Trots detta finns det an-

ledning att köpa ekologiska
ock KRAV m ä r k t a

grönsaker och fru k t .
Fråga i din butik så att
de tar hem och disku-
tera priset.

Vi måste få en ökad ef-
terfrågan så tvingas odlar-

na att gå över till ekologisk
odling och priserna blir acceptabla.

Vegetarianen
-Inskränkt eller
framsynt?
Egentligen skulle vi inte behö-
va försva ra oss. Att leva efter
våra egna och naturens resur-
ser kan inte va ra fel. Men att
b a ra ägna sig åt maten kan
va ra otillräckligt. Vi lever i ett
fantastiskt ekologiskt sam-
manhang och vi får gärna vid-
ga vyerna och seoss om. Vi är
gäster i Naturen och vi har en
livssyn

Att vara rädd om naturen

Att spara på naturresurserna

Att vara djurvän

A t t odla enligt naturenliga meto-

der.

Att leva naturanpassat

A t t a nvända naturvänliga läke-

metoder

Att välja en bostad som har nära

till natur och odling, service och

arbete

Att bo ekologiskt

Att köpa ekologiskt odlade varor

Att arbeta i miljövänliga företag

Att samarbeta med andra

A t t l ä ra ut den ve g e t a riska livs-

föringen

A t t välja ekologiskt intressera d e

politiker

Allt hänger samman

A t t b a ra va ra ve g e t a rian räcke r

liksom inteoch de flesta ve rk a r

för allt detta., tack och lov!

Men det räcker inte att bara leva

för sitt eget.

Att bry sig om är något av det fi-

naste som finns.

Ha det bra och var rädd om dej

så länge du har dej.

OLLE ÅRMAN

Stöd ekologiska odlare – köp KRAVmärkt

Gunnar Lindgren

MILJÖPRIS
till Gunnar Lindgren
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B O K R E C E N S I O N E R

Terneborgs lyckliga kokbok 
– helt enkelt vegetariskt

Gabriella och Jim Terneborg
P a ret Gabriella och Jim Te rn e b o rg

har skrivit en bok som passionerat ta-
lar för att leva ett helvegetariskt liv. De
har varit helvegetarianer i mer än 6-7
å r. Och båda arbetar för org a n i s a t i o-
ner som tagit ställning. Jim är IT-
tekniker på svenska Röda
Korset och Gabriella är we-
b b redaktör på Förbundet
djurens rätt.

I boken presenteras allt från
f ö rrätter till dessert e r, med

vackra oemotståndliga färg b i l d e r
igenom hela boken. Du får
också tips och råd på vad du
kan välja i stället för ägg, ge-
latin och ingredienser i
bakverk som är veganvänli-
ga. I boken finns också en
o rdlista som förklarar allt

som har med  ett helvege-
tariskt kosthåll att göra.
Te rn e b o rgs lyckliga kokbok är

inte bara en kokbok, utan
också en uppmaning
till att leva ett mer
medvetet och oms-
o rgsfullt liv. Att leva
helvegetariskt handlar

om att ta ställning för mil-
jön, återvinning, re s u r s b e s p a-

rande och inte minst för hur maten vi
äter påverkar vår hälsa.
Boken är utgiven på HÄLSAböcker

www.energica.com

Oraffinerat
Lilly Maria Bengtsson
Det finns människor som vågar gå på

otrampade vägar och röja spår åt
andra. De är orädda, utmanar aukto-
riteter och lämnar gamla osunda
traditioner. De vågar ståndak-
tigt pröva det som för de fles-
ta ter sig som omöjligt och
bevisar att det går alldeles ut-
märkt. 
F ö rf a t t a ren Lilly Maria

Bengtsson är vegetarian se-
dan över 50 år. Hon blev
Waerlandist i början av 40-ta-
let och sedan vegan men har under de
senaste 10 åren levt på icke värm e b e-
handlad, sk Levande Föda, det vill sä-
ga färska grönsaker, frukter och bär
samt groddar och nötter. Lilly Maria
är inte en person som strider och de-
b a t t e r a r. Men här i sin bok ger hon
svart på vitt och färgstarka belägg för
hur man kan slippa devitaliseringspro-
blem. 
Här har vi, ni, du och jag en sällsynt

raritet i bokfloden. ORAFFINE-
R AT är en vacker, upplysande
och härligt inspirerande bok

med ovedersägliga fakta
som ger förståelse för
hur hälsa kan danas av
envar. Naturen tillhan-
dahåller gratis oöver-

t r ä ffade mediciner. Av-
stå inte från ett gott hälso-

kapital även om det kostar för-
lust av manipulerad föda. Lusläs den-
na underbara livräddande bok! Lilly
Maria vill förmedla glädjen i den liv-
sstil som hon har valt. Varsågod, här
är det serverat i en bok som är både
saklig och fyndig med kloka reflektio-
ner om liv och kosmos samt om förut-
sättningen för livet – maten in i dess
minsta beståndsdelar.

HUSHÅLLSLÄRARE OCH 
HÄLSOINFORMATÖR 

ILENE STENSON.
SVF har några ex till försäljning, se

Jultips på annan sida

Vadåvegan?
Lisa Gålmark

I den här boken kan du läsa om
allt som rör etik och hälsa kring

att vara vegan. Den innehåller
tex tips
på vad man äter, hur
man sätter ihop en när-
ingsriktig måltid, fak-
ta om varför veganer

inte använder läder och
gelatin mm. Den har också

många bra adresser som man kan ha
nytta av.

Boken ges ut på Raben & Sjögre n s
förlag. Den finns att köpa hos Ve g a n-
föreningen i Sverige 0159-344 04 eller
hos Förbundet djurens rätt  08-555
914 00.

Den finns att köpa hos Förbundet
djurens rätt 08-555 914 00

Ekologiskt odlat Levande föda program

Aloe Vera juice. Spirulina. Antioxidanter. Negativa vätejoner. Naturliga vi-
taminer och mineraler. Ring gärna för gratis produktkatalog och tape. Re-
kommenderar Du kosttillskott vidare kan Du få billigare priser. Välkom-
men!
Cecilia Berggren tel 08-689 86 13. www.rbcsverige.com/cici
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I N S Ä N D A R E

Mineraler och spårämnens
betydelse för vår hälsa

Liksom pro t e i n e r, kolhydrater, fett
och vitaminer är mineraler och
spårämnen en absolut föru t s ä t t n i n g
för att vår kropp skall kunna fungera
på bästa sätt. Många forskare menar
idag att brister på mineraler och
spårämnen är väl så vanligt som vita-
m i n b r i s t e r. Kanske inte bra genom
bristfälligt intag utan också genom fel-
aktig tillagning av livsmedlen, vilket
leder till att avsevärda förluster samt
det faktum att jorden genom våra mo-
d e rna odlingssätt blivit fattig på vissa
mycket viktiga näringsämnen. 

Mineraler och spårämnen behövs i
alla kroppens vävnader och ingår i
några hundra olika enzymsystem. Mi-
neraler och spårämnen arbetar dock
inte ensamma, utan i tätt samarbete
med vitaminer , proteiner och fett. Av
den anledningen kan en mineral eller
spårämnesbrist leda till brister på även
andra näringskomponenter. Utan till-
f redsställande mängder mineraler och
spårämnen påverkas hela kro p p e n s
kemi. Hjärnan, immunförv a ret, hor-
monsystemet, matsmältning, hjärt a
och kärl, ögon, benvävnad bara för att
nämna några. Några av dessa minera-
ler kallar vi makromineraler eftersom
dessa behövs i större mänger än andra.
Hit hör bl.a. kalcium.

O s t e o p o ros eller som vi i dagligt tal
kallar urkalkning av skelettet är något
som inte bara drabbar väldigt många
kvinnor efter menopaus utan också
väldigt unga människor bl.a. anore k-
tiker och kraftigt bantande ungdomar.
Även unga svenska värnpliktiga män
visar enligt en studie som gjordes för
några år sedan tidiga tecken på ur-
kalkning av skelettet. Det finns erf a-
renheter som visar att samtidig tillför-
sel av spårämnen av den typ som finns
i Mivitotal tillsammans med kalcium
påverkas all kalciumberoende vävnad
positivt. Kalcium är också mycket vik-
tigt speciellt tillsammans med magne-
sium för blodtry c k s reglering samt för
vår matsmältning och då inte minst för
k roppens hantering av fettsyro r. Allt-
så utvecklingen av arterioskleros.

Andra mycket påtagliga effekter av
mineraler och spårämnen är t.ex.

Vid otillfredsställande tillförsel av
zink växer barn dåligt, kroppens im-
munförsvar fungerar inte tillfre d s t ä l-
lande mot svampar, parasiter, viru s ,
bakterier och inte minst försvaret mot
tumörceller blir sämre. De flesta kvin-
nor efter menopaus har låga nivåer av

zink, och män med zinkbrist drabbas
lättare av förstorad prostata, samt har
svårigheter att producera tillräckliga
mängder testosteron och sädesvätska.
Å l d e r s relaterade ögonförändringar
samt diabetes kan också ha sitt ur-
sprung i brist på zink.
Selen vilket våra jordar i Sverige li-

der brist på behövs bl.a. för kro p p e n s
eget antioxidantsystem, hjärtfunktion,
vissa tumörsjukdomar såsom pro s t a-
tacancer och vissa hjärntumörer.
Ämnen som i vissa doser kan vara di-

rekt dödliga för oss, som t.ex. arsenik,
kan enligt vissa i mycket små mängder
påverka vårt försvar mot bakteriella in-
fektioner positivt. Tillförsel av minera-
ler och spårämnen via kost och kosttill-
skott bidrar till att reglera syra-bas ba-
lansen hos oss på ett fördelaktigt sätt.
Det finns också erfarenheter och stu-

dier som visar att spårämnen och mi-
neraler inte bara gör oss mindre käns-
liga för gifter av olika slag utan också
har en direkt avgiftande verkan på
kroppen. Det har till och med påvisats
en ökad utsöndringstakt av vissa mi-
neral och spårämnen.

HELA PHARMA AB
PER RABE

Här kommer ett 
recept på surkål
2 kg ekologiskt odlad vitkål rivs

g rovt eller strimlas fint, 3 tsk salt och
1-2 klyftor krossad ekologisk vitlök
tillsättes. Kålen blandas, kramas och
p ressas för hand i en bunke. Ganska
fort saftar den sig och blir till halva vo-
lymen. Nu är kålen klar till att fylla på
tex glasburkar. Fyll endast burken till
? eftersom kålen sväller något under
s y rningstiden. Man pressar kålen tätt
samman i glaset och lägger på någon
tyngd, så att kålen ligger under väts-
keytan när syrningen efter ett par da-
gar har börjat. En rund eller platt
strandsten, väl rengjord, kan duga som
tyngd. Även ett rakt dricksglas med
tjock botten duger. Efter 8-10 dagar
vid 16-18 gr temperatur är kålen som
bäst med en härlig doft och angenäm
smak. Kålen blir långsamt syrligare ,
fast aldrig så sur som traditionell tysk
surkål. Om man förvarar surkålen i
kylen fördröjs syrningen. Saltet och i
s y n n e rhet vitlöken förhindrar att kå-
len blir angripen av oönskade mikro-
o rg a n i s m e r. Det behövs inte tillsättas
vassla då mjölksyrabakterierna re d a n
finns i vitkålen. Kålen kan kry d d a s
med lite kummin eller enbär, men den
är nog allra godast som den är.

MED HÄLSNING FRÅN
ERIK TERNSTRAND

Om du vill komma i kontakt med Erik
finns hans adress och telenr på kansliet.

Olov Lindahls stipendium till Jern Hamberg

K-O Aly, Erik Lindberg, stipendiaten, Ruth Hamberg, Gunnar Edlund och 
Margareta Lindahl.

Doktor Jern Hamberg, grundare av
Alfta Kurhem i Hälsingland, har till-
delats Olov Lindahls stipendium på
10.000 kro n o r. Framför allt upp-
märksammas han för sina insatser

och idéer inom kostterapi och ry g g-
behandling. Vid en glad lunch på Ör-
t a g å rdens restaurang i Stockholm
överlämnades checken. 

UR PROSANA
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U M E Å  U N I V E R S I T E T  —  I n s t i t u t i o n e n  f ö r  K o s t v e t e n s k a p

Vegetarisk kost bland ungdomar
Nutritionist Christel Larsson, doktorand vid Institutionen för Kostvetenskap, Umeå universitet

Endast ett fåtal studier har undersökt
förekomsten av vegetarianer och en
studie på gymnasieungdomar 1996 vi-
sade att 5 procent av ungdomarna åt
någon form av vegetarisk kost till
skollunch [1-2]. Undersökningar har
visat att ungdomar väljer vegetarisk
kost av ideologiska skäl snarare än
hälsoskäl [3-6] och medan en del av
dem har omfattande kunskaper i när-
ingslära och livsmedelskunskap har
andra föga förståelse för de närings-
mässiga och hälsomässiga konsekven-
serna av olika typer av vegetarisk
kost. 

Målsättningen med denna studie var
att undersöka förekomsten av unga ve-
getarianer samt studera eventuella
skillnader i matvanor hos unga vege-
tarianer jämfört med blandkostare.

RESULTAT OCH DISKUSSION
Sammanlagt fyllde 2041 ungdomar, i
15 års ålder från Umeå, Stockholm
och Bergen i Norge, i en omfattande

enkät om kost och hälsa. Det
visade sig vara en högre före-
komst av vegetarianer i
Umeå jämfört med Stock-
holm och Bergen. I Umeå
var lakto- och lakto-ovo-ve-

getarisk kost (8%) vanligast
medan i Stockholm och Bergen var de-
mi-vegetarisk kost vanligast. Det var
en högre andel tjejer som åt vegetarisk
kost i Umeå och Stockholm men ingen
könsskillnad i Bergen.

Unga vegetarianers matvanor
Demi-vegetarianer önskade mer kun-

skap om hälsosamma matvanor och åt
kosttillskott för att förhindra närings-
brist eller på grund av att de trodde sig
ha näringsbrist i högre utsträckning
jämfört med blandkostare. 

Lakto- och lakto-ovo-vege-
tarianer ansåg sitt kostintag
var otillräckligt och önska-
de mer kunskap om hälso-
samma matvanor samt fö-
re d rog skolan eller tidning-
a r / b ro s c h y rer som huvud-
saklig informationskälla i
h ö g re utsträckning jämfört
med blandkostare. De konsume-
rade även kosttillskott för att förhind-
ra näringsbrist eller på grund av att de

t rodde sig ha näringsbrist, åt fru k o s t
ensamma eller inte alls samt middag
ensamma i högre utsträckning jämfört
med blandkostare. Lakto- och lakto-
ovo-vegetarianer konsumerade mjölk
med låg fetthalt eller ingen mjölk alls,
vitt bröd, fullkornsbröd samt knäck-
ebröd, 80%-margarin, fullkorn s g r ö t ,
h a v regröt eller ingen gröt alls i högre
utsträckning jämfört med blandkos-
tare. 

Veganer ansåg att kosten är
viktig för hälsan, hade tidning-
a r / b ro s c h y rer eller olika infor-
mationskällor som huvudsaklig
informationskälla, men önskade mer
kunskap om hälsosamma matvanor
samt före d rog tidningar/-bro s c h y re r,
tv/radio eller olika inform a t i o n s k ä l l o r
som huvudsaklig informationskälla i
h ö g re utsträckning jämfört med
b l a n d k o s t a re. Veganer åt kosttillskott
för att förhindra näringsbrist och an-
ledningen till att de inte åt skollunchen
var att de inte tyckte om maten eller
inte var hungriga. Istället för skollun-
ch åt de ett annat lagat mål, godis el-
ler ingenting alls i högre utsträckning
jämfört med blandkostare. Veganer åt
oftare middag ensamma eller inte alls,
åt fullkornsbröd och knäckebröd,  an-
vände 80%-margarin, åt musli eller in-
ga frukostflingor alls,  åt oftare
h a v re g rynsgröt men mer sällan ris-
grynsgröt jämfört med blandkostare.

Unga vegetarianers livsmedelsval
Demi-vegetarianer konsumerade mer

sällan korv, kotlett/re v b e n s s p j ä l l / b a-
con, kyckling, pommes frites, bröd,
margarin, läsk, chips/jordnötter, glass,
tårta/kakor, snabbmat och grillad mat
j ä m f ö rt med blandkostare. Demi-ve-
getarianer konsumerade dock oftare

fisk, grönsaker och kosttillskott
jämfört med blandkostare.

Lakto – och lakto-ovo-
vegetarianer konsume-
rade mer sällan  korv,
kotlett/revbensspjäll/ ba-
con, kyckling, fisk,

s k a l d j u r, ägg, potatis,
pommes frites, gröt, mju-

kost, mjölk, filmjölk/yog-
h u rt, läsk, chips/jord n ö t t e r,

stekt mat, grillad mat jämfört med
blandkostare.

Veganer konsumerade mer sällan
k o rv, kotlett/re v b e n s s p j ä l l / b a c o n ,
kyckling, fisk, skaldjur, ägg, potatis,
f rukost flingor, mjölk, filmjölk/yog-
hurt, läsk, tårta/kakor och grillad mat
jämfört med blandkostare. Å andra si-
dan konsumerade både lakto – och
lakto-ovo-vegetarianer samt veganer

oftare ris/pasta, grönsaker, te och
kosttillskott jämfört med
blandkostare.

Sammanfattningsvis är ve-
getarianism bland ungdo-

mar tre gånger så vanligt före-
kommande i Umeå jämfört med

Stockholm och Bergen. De unga vege-
t a r i a n e rnas matvanor varierade i stor
utsträckning och skiljer sig från unga
blandkostares matvanor och i vissa fall
från tidigare studier om vegetarianers
m a t v a n o r. Det kvarstår att se om de
hälsomässiga fördelar en vegetarisk
kosthållning medför, enligt tidigare
studier, även kommer att bestå hos da-
gens unga generation av vegetarianer
när de blir äldre. Information om unga
vegetarianers näringsintag och nutri-
tionsstatus är begränsad men mycket
viktig att erhålla kontinuerligt då var-
je generation av vegetarianer har sina
egna prioriteringar och problem.
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Friskhus i Hudiksvall
Den 1 september invigde Barbro

”Lill-Babs” Svensson landets första
Friskhus i Hudiksvall. Huset har byggts
av 1,6 miljoner-klubben, en lobby-
grupp med syfte att främja liv och häl-
sa hos kvinnor över 40. Ett friskhus i
varje stad som har ett sjukhus. Det är
Eva Bovins vision. Eva Bovin, tidigare
l ä r a re och aktiv inom miljöpartiet, är
i n i t i a t i v t a g a re till Friskhuset i Hudik-
svall. I Friskhuset satsar man på före-
byggande hälsovård. Här samsas nio
a l t e rnativa terapeuter, en läkare, en
mottagning för bero e n d e s j u k d o m a r
och yrkesinriktad rehabilitering. Fra-
möver ska huset, som ligger i det gam-
la fängelset i centrala Hudiksvall, få
en restaurang med hälsosam mat och
a v s p ä n n i n g s rum, och det ska ord n a s
m o rg o n a n d a k t e r, självhjälpsgru p p e r
och Qigong. 

Ta bort momsen på 
KRAV-produkter

Socialdemokratin har via Göran
Persson vid ett flertal tillfällen talat om
ett kretsloppssamhälle. KRAV- p ro-
dukter är ett gott stycke på vägen mot
ett sådant samhälle. Som det är nu tjä-
nar staten mer pengar på till exempel
en liter KRAV-mjölk än en liter kon-
ventionell mjölk eftersom momsen är
ett procentuellt påslag. När det dess-
utom fortfarande finns handlare som
kör med procentuella påslag, så blir
KRAV-produkterna ännu dyrare i för-
hållande till de konventionella. KRAV-
p rodukter ger oss ett öppnare land-
skap och större biologisk mångfald än
konventionella produkter bland annat
på grund av att vi slipper konstgjorda

bekämpningsmedel. Därför borde vi i
Sverige ta bort momsen på KRAV-pro-
d u k t e r. Samhällsekonomiskt och mil-
jömässigt skulle det vara en god affär.

BÖRJE SVENSSON
MILJÖMAGAZINET

Faran med genmat förtigs
Amerikanska livsmedelsverket FDA

f ö rtiger  potentiella hälsorisker med
genmanipulerade livsmedel. Det häv-
dar den amerikanske advokaten Ste-
ven Druker, som har stämt FDA. Han
anser att FDA:s policy bland annat lett
till att EU:s tester av benmanipulerade
livsmedel är otillräckliga.
Steven Druker var på krigsstigen när

han höll pre s s k o n f e rens hos Sveriges
Konsumentråd. Han krävde att alla
genmanipulerade livsmedel som finns
på marknaden ska dras tillbaka. Han
anklagade den amerikanska livsme-
delsmyndigheten FDA (Food and
D rug Administration) för att ”vilsele-
da och ljuga” om de potentiella hälso-
riskerna med genmanipulerade livsme-
del.

-Det finns inte ett enda genmanipule-
rat livsmedel där man har bevis för att
det inte medför några hälsorisker. Än-
då säger FDA att sådana livsmedel är
säkra, och det säger man i strid med
sina egna expert e r, dundrade Dru k e r,
som hävdar att FDA därmed bry t e r
mot sin uppgift att värna om livsme-
delssäkerheten i landet.
Steven Druker hänvisade till ett in-

t e rnt dokument från FDA, i vilket
myndighetens egna livsmedelsexperter
slår fast att det finns andra risker med
genmanipulerade livsmedel än med de-
ras naturliga motsvarigheter.

DAGENS NYHETER 24/5 2000

KRAV-odlarna blir fler
Antalet KRAV-odlare blir hundra fler

nästa år. Det visar en kontroll av årets
a n m ä l n i n g a r. Totalt hade 400 nya od-
l a re anmält sig till KRAV när tiden
gick ut den 30 april, men sedan de som
u p p h ö rt med KRAV-odling räknats
bort blir nettoökningen cirka 100.

LANTBRUK 20/2000 

Lönsamhet motiv för
ekologisk odling

Bättre lönsamhet är skälet till att allt
fler lantbru k a re väljer att pro d u c e r a
ekologiskt. Ti d i g a re var de huvudsak-
liga skälen tveksamhet till kemiska be-
kämpningsmedel och personlig över-
tygelse.

VÅR FÖDA 3/2000

Pengar till forskning om
ekologiskt lantbruk

Regeringen har beslutat ge ekologisk
forskning 15 miljoner kronor i år och
35 miljoner kronor per år 2001-2003.

VÅR FÖDA 3/2000

Genmajs dödar fjäril
Misstanken att genförändrad majs

f ö rgiftar fjärilar har bekräftats efter
fältstudier i USA, skriver NY Teknik i
sitt senaste nummer.

Dödligheten hos Monarkfjärilens lar-
ver blev sju gånger högre när de åt pol-
len från majs med en gen från bakteri-
en ”bachlus thuringiensis”. Bakterien
finns naturligt i jorden och gör den
genförändrade ”bt-majse2 giftig för
s k a d e i n s e k t e r, bland andra den euro-
peiska majsborren.

Resultaten kan komma att påverka
lagstiftningen om genförändrade grö-
dor i både USA och Europa. Det ame-
rikanska miljöskyddsorganet ska stu-
dera forskarnas resultat och inom kort
besluta ifall reglerna behöver ändras.

Forskare kräver stopp
för genmat

En grupp kanadensiska forskare krä-
ver ett tillfälligt stopp för fortsatt för-
säljning av all genförändrad mat, och
ett tillfälligt stopp för fortsatta fältför-
sök med genmodifierade organismer.
F o r s k a rna har upptäckt att många

genetiskt förändrade växter och djur
får en instabil arvsmassa. En farh å g a
är att instabila gener styr en okontrol-
lerad tillväxt av vävnad så att cancer-

Magnetspole ELSUND
Säljes för 500:-
Om du är intresserad ring Svenska
Vegetariska Föreningen 08-702 11
16

Praktikant till köket 
på Skillebyholm
Skillebyholm är en kursgård, där det
bedrivs undervisning i biodynamisk
odling. Förskollärarpedagogik och
n ä r i n g s f r å g o r. Arbetet kan ses som
en läroplats i vegetarisk matlagning.

L ä roplatsen ger dig kost, logi och
1000 kr i månaden. Körkort förd e l .
Vi är spända på vem du är, som kan
tänka dig att tillbringa en tid på Skil-
lebyholm.
Ring 08-551 570 35 och fråga efter
Per (säkrast på f.m.)

Singulettsyreapparat Polywalk
säljes Ring 0534-211 31

Hälsotidskrifter bortskänkes
Ring 0534-211 31

A N N O N S
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t u m ö rer bildas hos den som äter ma-
ten, skriver forskarna i kommande
nummer av den vetenskapliga tidskrif-
ten Microbial Ecology in Health and
Disease.

Men effekterna av de instabila gener-
na är okända. Det är därför forskarna
vill ha ett tillfälligt stopp. För att ge
exempelvis soja en ny egenskap, stop-
pas en främmande genbit in i sojans
arvsmassa. Som verktyg för att föra in
gensnutten i sojans cell används en
p ro m o t o r, som ofta är ett blomkålsvi-
rus, CaMV. De kanadensiska forskar-
na anser att det är CaMV som gör arvs-
massan instabil. Ti d i g a re har forskare
i Skottland sett att råttor som ätit gen-
modifierad föda fick förändringar i
t a rm c e l l e rna. Även i det fallet hade
CaMV använts.

SVD

Vegetarisk kost 
- en rättighet

87 procent av risdagsledamöterna an-
ser att alla som vill ska ha rätt att äta
vegetarisk eller vegansk mat i skolorn a
och andra offentliga inrättningar.
En tredjedel anser att köttkonsum-

tionen har en negativ inverkan på mil-

jön. 86 av riksdagsledamöterna besva-
rade enkäten från Förbundet djure n s
rätt. 69 procent av miljöpart i s t e rn a
svarade på enkäten, men bara 11 pro-
cent av centerpartisterna.
Jens Holm på djurens rätt har varit

projektledare för undersökningen:
- Det här starka stödet för vegansk

och vegetarisk mat i skolor och offent-
liga institutioner borde så fort som
möjligt leda till politiska beslut som
gör slut på diskrimineringen av dem
som inte äter kött, säger han.

MILJÖMAGAZINET SEPT -00

Internationellt forskarpris
I n t e rnationellt forskarpris till svensk

kvinnlig professor för upptäckten att
motion och rörelse kan hindra diabe-
tes
H a rriet Wa l l b e rg-Henriksson, pro-

fessor i fysiologi vid Karolinska Insti-
tutet, är en av fyra forskare i världen
som får pris i år för sina exceptionella
insatser inom diabetesforskningen.
Priset är på nästan en kvarts miljon
k ronor (25 000 US dollar) och Harr i-
et Wa l l b e rg-Henriksson får priset
främst för att hon först i världen,
1982, kunde visa att muskler som ar-

betar stimulerar sockerupptaget i
muskler och att det sker helt oberoen-
de av insulin.

-Då började vi förstå varför motion
är nyttigt och att musklerna själva kan
aktivera den molekyl som transport e-
rar in socker i muskelfibre rna, säger
H a rriet Wa l l b e rg-Henriksson. Det be-
tyder att motion kan sänka blodsock-
erhalten och att fysisk aktivitet idag är
en behandlingsmetod som kan hindra
eller skjuta upp en begynnande diabe-
tes.

Grönsaker snart
tillverkare av vaccin

Att man ska kunna äta en potatis och
samtidigt minska risken att smittas av
en sjukdom låter kanske som en dröm
för spruträdda och småbarnsföräldrar.
Och det skulle kunna bli verklighet
med dagens genteknik. Grönsaker och
ro t f rukter kan i dag fås att framställa
olika slags vacciner. Men en sådan an-
vändning är inte aktuell ännu, uppger
Vetenskapsradion. Främst är det svårt
att få livsmedlen att tillverka exakta
doser av vaccinet.

METRO

Björn Pettersson, 23 år, Kallinge, har
tilldelats ett pris ur Lilly Johanssons
Minnesfond. Det är första gången
som ett pris delas ut ur fonden. Moti-
veringen lyder: Björn Pettersson,
friskvårdskonsulent och författare till
” Vegansk näringslära på vetenskap-
lig grund” (Hälsa böcker/Energ i c a
förlag), har genom sin bok hjälpt och
i n s p i rerat många ungdomar som vill
äta vegankost. Boken har också kun-
nat lugna föräldrar till veganungdo-
m a r, som oroat sig för att deras barn
skulle få näringsbrister av kosten. 

B j ö rn Pettersson har även via före-
drag och kurser informerat hur en bra
vegankost ska vara sammansatt, och
att det inte är så krångligt som många
tror att äta näringsriktigt som vegan i
vardagen.

B j ö rn Pettersson mottog priset från
Lilly Johanssons Minnesfond den 3
november då Ve g a n f ö reningen i Sve-
rige arrangerade seminariet ”Ve g a n-
kost något för barn och ungdomar?”

Lilly Johansson, fd hälsohemsföre-
ståndare för hälsohemmen Strandgår-
den och Föllinge-gården, gick bort i
maj förra året. För att hedra hennes
minne bildade familjen, släkt och
vänner ”Lilly Johanssons minnes-
fond”, som ska stödja projekt i Lilly
Johanssons anda. Under året har en
rad vänner och före detta gäster
skänkt medel till fonden.

M-E

Vill du veta mer:  Lilly Johanssons
minnesfond, c/o Wi e s e l g re n s p l a t s e n s
Hälsokost, Konvaljegatan 2, 417 18
GÖTEBORG, tel: 031-22 96 70.
Postgirokonto 37 69 85 – 8 och 
Ve g a n f ö reningen i Sverige, Klöver-

vägen 6, 647 30 Mariefred, hemsida:
www.vegan.org.se 

Om du vill ordna utbildning med
Björn kontakta gärna kansliet,
Svenska Vegetariska Föreningen  tel

08-702 11 16 fax 08-702 11 17
svf@vegetarian.se

Lilly Johanssons Minnesfond

Björn Pettersson
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Många grönsakskon-
s e rver innehåller höga
halter av tungmetaller.
Det har Alicia Lind och
Eva karlsson på Fla-
tåsskolan i Västra
Frölunda kommit fram
till i en nyligen slutförd
studie. Men på Livsme-
delsverket är man kritisk
till undersökningen.

Alicia Lind och Eva
Karlsson har undersökt
lagen i konserv b u r k a r
innehållande bland an-
nat sparris, böngro d d a r,
ä rter och potatis. Mät-
ningar har gjorts för att
bestämma halter av kad-
mium, krom, nickel och
tenn och i flera burkar
har de hittat höga halter
av dessa tungmetaller.

- Vi är förvånade över
resultatet. Det var inte
alls vad vi hade väntat
oss. Så här höga halter
ska det inte vara, säger
Eva Karlsson.

De jämför sitt högsta
värde för kadmium med
ett riktvärde för vilken
mängd kadmium vanligt
dricksvatten får innehål-
la.

- Vårt värde ligger 700
gånger över det värdet.

Tu n g m e t a l l e rna finns

f ö rmodligen inte i lagen
eller konservburken före
inläggning, vilket bety-
der att tungmetallern a
har urlakats från
grönsakerna.

Alicia Lind och Eva
Karlsson har också
kommit fram till att de
högsta halterna av tung-
metaller finns i burkar-
na från de euro p e i s k a
l ä n d e rna Frankrike,
Holland och Belgien.
Låga halter av tungme-
taller har däremot kon-
servburkar packade i Ki-
na, Peru och Sverige.

Alltför lika resultat
Lars Jorhem på kemis-

ka avdelningen på Livs-
medelsverket är dock
skeptisk till undersök-
ningen.
- Resultaten är osanno-

lika och övere n s s t ä m-
mer inte med tidigare
s i ff ro r. Om nu det här
s t ä m m e r, hur kommer
det sig då att ingen an-
nan har slagit larm tidi-
gare? säger han. 

Berör allmänheten
- Livsmedelsverket gör

inga sådana här tester
alls och att de inte tro r

på vad vi har kommit
fram till känns inte så
bra, säger Alicia Lind
och Eva Karlsson.

De tror till exempel att
vi har blandat ihop vårt
högsta kadmiumvärd e
med salthalt. Vi är inte
p rofessionella forskare ,
men vi vet i alla fall vad
vi håller på med.
Nu ska miljödebattö-

ren Gunnar Lindgren gå
v i d a re med studien och
undersöka kadmiumhal-
ten i likadana konserv-
burkar som Alicia Lind
och Eva Karlsson har
testat.
- Om jag bara hittar

halter av kadmium som
är hälften såhöga som
deras är det anmärk-
n i n g s v ä rt, säger Gunnar
Lindgren.

Alicia Lind och Eva
Karlsson hoppas att nå-
gon ska reagera, även
om inte Livsmedels-
verket gör det.
- Om Gunnar Lindgren

får fram liknande re s u l-
tat kanske något händer.
Det här berör ju allmän-
heten, säger Alicia Lind.

SARA 
ZETTERLUND-HOLFVE

Succé för icke-kalkonen

Under Thanksgivinghelgen 1999
var ungefär 170 000 av kalko-
n e rna på amerikanernas mid-

d a g s b o rd vegetariska kalkoner. Året in-
nan var de cirka 100 000. Istället för en
krispig fågel trängdes nu en mix av
bland annat sojabönor, sesamfrön, mo-
rötter och lök formad till en kalkon till-
sammans med hela tjocka släkten un-
der högtidsmåltiden. Now & Zen, som
f ö rutom UnTurkeys även tillverkar ve-
getariska UnRibs och UnChicken, är ett
av de framgångsrika företagen. VD:n
Miyoko Schinner, som också skapat de
vegetariska köttpro d u k t e rna, menar att
f ö r s ä l j n i n g s f r a m g å n g a rna till stor del
b e ror på ökad insikt.

- Dels har folk blivit mer medvetna
om alternativen till att äta döda fåg-
lar, säger hon.

- Och dels vill många äta hälsosam-
m a re. En färsk undersökning visat att
80 procent av konsumenterna som
äter vegetariska köttprodukter inte ens
är vegetarianer själva.

En annan förklaring, enligt Miyoko
S c h i n n e r, är att många saknar själva
a rrangemanget och presentationen av
kalkon på Thanksgiving. Lösningen
har varit att skapa en produkt som till
utseendet är slående lik en vanlig kal-
kon.

Andra amerikanske företag har gått
ännu längre för att skapa en pro d u k t
som ska likna originalet. Det finns ve-
getariska kalkoner med lyckoben, av
soja.

ETC NR 4 -2000

Höga halter tungmetaller 
funna i grönsakskonserver

Följande reportage trycktes i Miljömagazinet nr 20:

Det finns tyvärr många hälsofaror bland våra livsmedel.
Nyligen kom ett ”larm” om giftiga tungmetaller i grönsakskonserver och som
vanligt så är myndigheterna ”yrvakna” och kritiska till undersökningen.
Vi avvaktar för ögonblicket Gunnar Lindgrens undersökningar och återkommer
i ett senare nummer av Vegetar.

K S

Nytt i Rabattguiden
Leruddens Ekologiska, Sörledinge 4337 (fd. Le-

dinge skola) 882 95 GRANINGE  Sollefteå Kom-
mun tel 0620-611 40, lämnar 10 % rabatt på he-
la sortimentet inklusive livsmedel till alla SVF-
medlemmar.

mmm...... mjölkfri
Glöm inte PLAMILS

goda mjölkfria 
choklad- & 
carobkakor

till jul.
• 2 carobvarianter
• 7 chokladvarianter
(varav 3 helt ekologiska)

Life Products AB
Brännäsvägen 6, 134 66 Ingarö

Tel. 08-571 422 50, Fax. 08-571 421 31
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Ny folksjukdom -
Stillasittande och för lite motion
Miljontals amerikaner gör det inte.

Rör på sig alltså. Och det är inte bara
synd och lite dumt. Det är livsfarligt.

P rofessor Steven Blair från Dallas
University presenterar diabild efter
diabild med samma budskap. Risken
att dö i diverse sjukdomar är betyd-
ligt större för människor som sitter
stilla dagarna igenom, jämfört med
dem som rör på kroppen.

De vetenskapliga bevis som pro f e s-
sor Blair lade fram under en idro t t s-
forskningskonferens i S:t Petersburg är
övertygande, odiskutabla - och för fy-
siskt inaktiva människor rimligen
mycket obehagliga.

Stillasittande - stor dödlighet
Blair och hans forskarg rupp har

följt 10 224 män och 3 120 kvin-
nor under åtta års tid. Hypo-
tesen, som alltså visade sig
vara riktig, var att det finns
ett samband mellan fysisk
aktivitetsnivå och dödlighet
i de stora folksjukdomarna.

240 män och 43 kvinnor i
undersökningsgrupperna dog
i olika sjukdomar under de åt-
ta åren. Oavsett vilken sjuk-
dom som studerades så är
t renden densamma. De
som hade sämst kondi-
tion, 20 procent av för-
s ö k s p e r s o n e rna, drab-
bades av högst dödlig-
het. Gruppen med
”hygglig” kondition,
40 procent av de un-
dersökta, hade en vä-
sentligt lägre dödlig-
het. De 40 pro c e n t
som utgjorde den mest

vältränade gruppen hade lägst dödlig -
het. Statistik blir ofta abstrakt och kan
d ä rför kännas verklighetsfrämmande.

Men betänk att det bakom statistiken
döljer sig en massa människor som, ef-
ter i många fall svåra lidanden på
dödsbädden, avlidit i allt för unga år.

Hur mycket motion?
Därmed kommer vi in på frågan

hur mycket motion som är
nödvändigt för att minska
dödsrisken i de så kallade
folksjukdomarna? Den sto-
ra skillnaden i dödlighets-
risk är den mellan de
sämst tränade och de

hyggligt tränade.
De män och kvinnor som

var sämst tränade visade sig
löpa en mer än två gånger så

stor risk att dö i cancer, hjärt- och
kärlsjukdomar och ett antal andra

s j u k d o m a r, jämfört med mellangru p-
pen som var hyggligt tränad. Minst
dödlighetsrisk uppvisade de 40 pro-
cent som var bäst tränade i studien.
Fysisk inaktivitet visade sig vara den
enskilt största riskfaktorn.

Normalkondis = OK
Slutsatsen från Blairs studier är att

det räcker gott att skaffa sig
en acceptabel kondition. I al-
la fall om målet endast är att
minska de medicinska ris-
kerna.

Hjärt- och kärlsjukdomar
Låt oss först och främst slå
fast; lite motion är alltid
bättre än ingen alls. En per-
son som är fullständigt in-
aktiv förbättrar flera fysio-
logiska värden bara genom

Kroppsmasseindex (BMI, body mass
index), ett uttryck för den re l a t i v a
kroppsvikten, tar hänsyn till att män-
niskor som är längre naturligtvis ock-
så väger mer. Kroppsmasseindex får
man genom att dividera kroppsvikten
i kg med den kvadrerade längden i
meter.

Den som väger 76 kg och är 182 cm

lång räknar ut sitt kroppsmasseindex
på följande sätt:

Multiplicera längden i meter med sig
s j ä l v, dvs 1,82 x 18,82 = 3,31. Divi-
dera vikten i kg med den kvadre r a d e
längden, dvs 76/3, 31 = 22,9.

Uppställningen nedan visar ett van-
ligt använt kroppsmasseindex för

n o rmalvikt, som även tar hänsyn till
att vikten ökar med åldern:

19-24 år 19-24
25-34 år 20-25
35-44 år 21-26
45-54 år 22-27
55-64 år 24-28
Över 64 år 24-29

HUR MYCKET SKALL MAN VÄGA?
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Nationell konferens om hälsofräm-
jande fysisk aktivitet i vard a g s l i v e t
”Sätt Sverige i rörelse 2001” på Lug-
nets konferens- och sportanläggning i
Falun 20-22 september.

Med pengar och uppdrag från Reger-
ingen kunde Folkhälsoinstitutet inbju-
da till en inspirerande och givande
konferens med en rad kvalificerade fö-
reläsare.

Ingela Thalén invigningstalade och
hälsade 872 deltagare, re p re s e n t e r a n-
de 50-talet organisationer, kommuner,
landsting, näringsliv, skola, universi-
tet, vård och omsorg, stiftelser, polis,
f ö r s v a r, banker, fonder osv. välkomna
till en tredagars konferens i friskvårds-
tecken.

Ett 20-tal miniseminarier och work-

shops fanns att välja mellan. Likaså
m o n t e r- och posterutställning. en
mängd fysiska aktiviteter icke att för-
glömma.

K o n f e rensens röda tråd var en änd-
rad livsföring för att komma till rätta
med vällevnadssjukdomar som fet-
m a / ö v e rvikt, hjärt - k ä r l s j u k d o m a r, di-
abetes, benskörhet och vissa cancer-

sjukdomar, däribland coloncancer.

Mer frukt och grönt, sluta röka, mo-
tionera 30 minuter om dagen var enk-
la budskap att förmedla svenska fol-
ket. Bernt Lindahl, överläkare och
verksamhetschef vid Beteendekliniken
vid Universitetssjukhuset i Umeå,
f r a m f ö rde hälsobudskapet ”Ät minst
ett halvt kilo frukt och grönt om da-
gen, ät morötter hellre än piller”.

G e n e r a l d i rektör Gunnar Ågrens be-
jublade, humoristiska avslutningshäl-
sobudskap applåderades länge och
väl.

Om luncherna och fikapauserna ha-
de innehållit samma hälsobudskap ha-
de icke övrigt funnits att önska.

ARNE STÅLBERG

att börja promenera lite då och då.
Några promenader i veckan förbätt-
rar till exempel kvoten mellan det ”on-
da” LDL- och det ”goda” HDL-ko-
l e s t e rolet. Därmed minskar risken för
hjärt- och kärlsjukdomarna.

En annan förbättring är att skelettets
bentäthet ökar, så att risken för en an-
nan av våra folksjukdomar, benskör-
het (osteoporos), minskar.

I synnerhet kvinnor i lite högre åld-
rar drabbas ofta av benbrott och andra
skelettskador.

Senare studier har visat att det ger li-
ka god effekt om man delar upp mo-

tionen i flera kort a re pass. Forskare n
De Busk har jämfört två gru p p e r, den
ena gruppen tränade 30 minuter i
sträck fem gånger i veckan, medan den
andra fick dela upp träningen i tre 10
minuters pass.
När sedan tester gjordes efter åtta

veckor visade det sig att båda grupper-
na förbättrat sig ungefär lika mycket.
P romenader till och från bussen, af-

f ä ren och liknande är ur hälsosyn-
punkt således lika effektivt som att ta
en långpromenad om dagen.

Hur mycket fysisk aktivitet krävs?
De flest forskningsrapport e rna tyder

på att det krävs åtminstone tre mo-
tionstillfällen i veckan. Två träningar i
veckan kan också förbättra den fysis-
ka pre s t a t i o n s f ö rmågan, men då mås-
te intensiteten vara högre. En övre
gränsen tycks gå vid fem träningar i
veckan.
Begreppet fysisk aktivitet är brett och

innefattar all form av rörelse; pro m e-
n a d e r, trädgårdsarbete, snöskottning
och liknande.

KS

Ursprunglig text
CHRISTIAN CARLSSON
publicerad i Studentidrott

Sätt Sverige i rörelse 2001Sätt Sverige i rörelse 2001

Den i vegetariska kretsar sedan år-
tionden välkände Josef Östlund av-
led den 31 augusti 2000. Den 1 no-
vember skulle han ha fyllt 85 år. På
s e n a re år drev han ett hälsohem i
Brunnby. Han bodde i Nyhamnsläge
i nordvästra Skåne.

Han var född i Medelpad och kom
vid 18 års ålder till Göteborg där han
arbetade som elektriker. Han kände
Lilly Johansson som under en tid
också bodde där. Mest känd är han
kanske för ett hälsohem, Mistelgår-
den, som han 1974 tillsammans med
h u s t run Kerstin startade i skånska
Ausås. På senare år drev han och

hustrun ett annat hälsohem i Brunn-
by (i Skåne). Sedan några år  till-
bringade han av klimatskäl vintrar-
na på Teneriffa. 

En del av Josef Östlunds idéer och
de sätt som han ibland  framförd e
dem på, bl.a. i skrifter, uppfattades
på sina håll som kontroversiella och
föranledde en del personer, även in-
om den vegetariska rörelsen, att ta
avstånd från dem. Han gav dock in-
te efter, utan hade svar på det mesta.
Han kunde uttala sig i vitt skilda frå-
gor, hade ett praktiskt synsätt, följde
med sin tid och skrev bl.a. åtskilliga
insändare. 

En del av Josefs hälsoarbete fick
f o rmen av ideell verksamhet. Han
hjälpte åtskilliga personer med råd i
livsföringsfrågor. 

Ungefär i slutet av 1980-talet star-
tade han på nytt en avdelning av SVF
i Helsingborg. 

Den vegetariska rörelsen har i och
med Josef Östlunds frånfälle förlorat
ännu ej gammal färgstark kämpe.
Frid över hans minne.

H e l s i n g b o rg, den 23 oktober 2000.

JOHN PARED
ORDF. I LOKALFÖRENINGEN

Josef  Östlund avliden
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GÖTEBORG
Lördag 9 december kl. 19.00
Julfest på Gräfsnäsgården i 
Slottsskogen
Kostnad: 100 kr
Anmälan till telefon 031-14 60 31 el-
ler 031-330 49 62

Söndag 10 december kl. 13.00 
och 17.00
L o k a l: Villa Frisksport, Våglängdsga-
tan 37, Västra Frölunda
Kostnad: 130 kr
Anmälan till telefon 031-47 93 46 el-
ler 031-47 79 19

HAMMENHÖG
Onsdag 13 december kl. 18.00
J u l b u ffé på Österlens folkhögskola,
Hammenhög
A rrangeras av hälsokocken Ola Jo-
hansson, Kalmar, och de nyutbildade
e l e v e rna från utbildningen Ve g e t a r i s k
Matlagning med helhetsperspektiv.
Kostnad: 150 kr
Anmälan till folkhögskolan dire k t
0414-44 01 05

KRONOBERG
Onsdag 13 december kl. 18.00
J u l b u ffé på Österlens folkhögskola,
Hammenhög
Kostnad: 150 kr
Anmälan till Solveig Almqvist 0470-
211 62

STOCKHOLM
Söndag 10 december kl. 17.00
Traditionsrik Luciafest
L o k a l : B rommasalen, Alviks Medbor-
g a rhus, Gustavlundsvägen 168, 2 tr,
mitt emot Alviks T-bana, främre ut-
gången.
K o s t n a d: 190 kr för medlem, 210 kr
för ej medlem.
Anmälan till Stockholmsavdelningens
expedition 08-641 04 24.

TRELLEBORG
Onsdag 13 december kl. 18.00
J u l b u ffé på Österlens folkhögskola,
Hammenhög
Kostnad: 150 kr
Anmälan för julbord och samåkning
070-29 30 167

U P P S A L A
L ö rdag i december
Lokal: Max och Marie
För närm a re information och anmälan
ring Monica Norman 018-37 08 21.

VÄSTERÅS
Söndag 10 december kl. 13.00
Lokal: S p o rtmeny (n’Joy, Punkthuset,
våning 9)
Kostnad: 160 kr
Anmälan till Maj Fröjd 021-41 41 39

JUL- OCH NYÅRSFIRANDE PÅ
AYUR-VEDA HÄLSOCENTER I
MELLÖSA
11 mil SV om Stockholm. Ay u rv e d i s k
vegetarisk mat. Ring för pro s p e k t
0157-600 96/fax 0157-600 35.

ÖREBRO
Anders Berg (SVF)
0581-179 20
Lördag 9 december kl. 12.00-17.00
Almagårdens julmarknad
Kontakta styrelsen för samåkning.

FIRA JUL & NYÅR MED HÄL-
SOFRÄMJANDET I ALFTA
22/12 2000-1/1 2001. Lämna alla di-
na ”måsten”. Kom till sköna Hälsing-
land och njut av god, vällagad vegeta-
risk mat av mästerkockarna Maude
Anderberg och Peter Johansson.
Du kan välja att bara ta det lilla lugna
eller vara med på våra aktiviteter. Det
blir vandringar, skidture r, vattengym-
pa, utflykter till vackra Hälsingegår-
dar samt sång, dans och underh å l l-
ning.
Kontakta Hälsofrämjandets kansli för
prospekt 08-643 05 04
fax 08-643 57 10.

DECEMBER 2000 • VEGETAR 9 



Se upp för den spanska paprikan!
Livsmedelsverket har hittat höga hal-

ter av det farliga bekämpningsmedlet
metamidofos i flera part i e r

med spansk paprika.
Analyser som liv-
smedelsverket
g j o rt visar att

flera sändningar
innehållit alldeles

för höga värden av
metamidofos. Får
man i sig för höga
halter av ämnet
påvekas and-
ningen menligt
och i slutändan

kan man dö.
– Det här är mycket alarmerande, sä-

ger Arne Andersson på livsmedels-
verket till Upsala Nya Tidning.
A n a l y s e rna av de partier som under-

sökts och nu stoppats har visat att om
ett barn ätit paprikor från dem så har
de fått i sig tre gånger så mycket be-
kämpningsmedel än vad som varit häl-
sosamt.
– Vi ser mycket allvarligt på detta. Inte
minst eftersom barn är den mest utsatta
gruppen, säger Arne Andersson.

Spansk paprika farlig för barn

EVERYDAY

K O N T A K T A N N O N S E R

Dam 67 bosatt i centrala Stock-
holm, med intresse för djur, natur och
ve g e t a risk kost önskar komma i ko n-
takt med dam med samma intressen.
Svara gärna med telenr.

S var till ”Kanske bl i vande vänni -
nor” denna tidning.

N a t u rnära. Jord n ä r a .B a r fo t a .
Ett skogstroll söker nya vänner. Alla
å l d ra r. Inspireras av små enkla ting.
Skogsvandringar, yoga, måla och me-
ditera. Och mycket mera.

Svar till ”Den gröna solen” denna
tidning.

Trevlig 20-årig tjej, laktovegeta-
rian, önskar utöka vänskapskretsen.
Mina intressen är djur, musik, andlig-
het, böcke r, film, att resa, matlagning
m.m. Är du liksom jag öppen för nya
i n t ry ck och samtidigt står med bägge
fötterna på jorden. Skriv då några ra-
der.

S var till ”Carpe diem” denna tidning.

Dam 66, sann djurvän, hemkär
med intresse för veg kost önskar lära
känna likasinnad godhjärtad man.
S var till ”Ärlighet varar längst”

denna tidning.

Slank, ungdomlig man, b ra ut-
s e e n d e, ogillande stress, karri ä r h e t s,
m o b i l t e l e fo n e r, ständigt TV- t i t t a n d e,
politiskt tjafs och krogliv söker kvinn-
lig ve g e t a rian, snäll, lugn och med
andliga intressen, uppskattande mu-
sik (Elvis, klassisk, jazz, arabisk etc.)
t r evliga utflykter, restaura n g b e s ö k ,
regn och hav, kaniner och fiskar.
S var till ”40-årig skåning” denna

tidning.

Vill du vara ko n t a k t v ä r d familj för
u t bytesstudenter som är ve g e t a ri a-
ner? Hör av dig till YFU  tel 08-650
50 25 fax 08-650 50 29.

I nästa nummer av Vegetar…
Mat och fysisk aktivitet 
för bättre prestation.

Kravkontroll
Groddar

Recept - ”Bästa gröna skollunch”

Livsgrodden…
Ungdomarnas medlemstidning

Vill du prenumerera
telefon 08-643 53 80

Denna tidskrift är tryckt på det 
miljövänliga papperet 90 G-
print Matt som är tillverkat av
massa som inte är klorblekt

Ideellt arbete inom 
hälsoområdet något för dig?

Vi behöver då och då skrivhjälp för broschyrer och medlemstidningen. Även
vissa praktiska kontorsinsatser kan vara bra att få hjälp med ibland. Om du
är intresserad, slå en signal till Hälsorörelsen 

SVF tel 702 11 16 och 
RHF 643 05 04.
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Svenska Vegetariska
Föreningen

SVF  grundades 1903 av tid-
ningsmannen J L Saxon och har
som målsättning att inspirera fler
att äta vegetariskt och att visa re-
spekt för både människor, djur och
natur. SVF ingår i konsumentorga-
n i sationen SKiS (Sveriges Ko n s u-
menter i Samverkan) och är sluten
till EVU (European Vegetarian Uni-
on).

Du som vill bli medlem...
M e d l e m savgiften är 180 : - / å r. Yt-

terligare familjemedlem 90 : - / å r.
Barn och ungdomar under 26 år
90 : - / å r.  Avgiften gäller per ka l e n-
d e r å r. Stödprenumerant beta l a r
1 50 : - / å r. Sätt in den summa som
gäller för dig på postgiro 170 2 - 0 .
Glöm inte ange namn, adress och
telefonnummer.

Medlemsförmåner:
Du får tidningen Ve g e tar hem-

s k i ckad 4 ggr/år, samt rabatt på
b ö cker i vår boklista. Du deltar till
reducerat pris på utbildningsda-
gar, föredrag, kurser och olika fest-
ligheter i föreningens regi, samt er-
håller 10% rabatt hos vissa hälso-
kostbutiker, restauranger och häls-
ohem runt om i landet.

Alla medlemmar kan delta på riks-
möten, årsmöten och medlemsmö-
ten vars datum publiceras i Ve g e-
tar när det blir aktuellt. Det finns 5
st lokalavdelningar runt om i landet
dit intresserade kan vända sig för
att delta i föreningsverksamheten. 

VEGETAR
Redaktionen förbehåller sig rät-

ten att redigera alla insända bi-
drag, och ansvarar ej för insänt ma-
terial som ej är beställt. Författa r-
na ansvarar själva för innehållet i
sina artiklar. Citera gärna ur Vege-
tar men ange källan.

Hej!
I år firades den Vegetariska Världs-

dagen i samband med Hälsomässan
i Sollentuna 29 september – 1 okto-
b e r. Svenska Vegetariska Före n i n g-
en och Riksförbundet Hälsofräm-
jandet delade monter under de tre
dagar som mässan pågick. Nästan
femton tusen personer passerade de
båda hallarna med sina olika mont-
rar för att hämta information, kun-
skap och säkert också inspiration till
något nytt i livet. I vår monter dela-
de vi ut Vegetar och annat informa-
tionsmaterial. Det fanns också möj-
lighet att köpa böcker och att vara
med i en liten tävling. Det gällde att
lista ut vilket innehåll som fanns i
ett antal flaskor. Efter mycket vän-
dande och vridande, små suckar och
en hel del småskratt ringades de al-
ternativ in som ansågs överensstäm-
ma med innehållet. Drygt fyrahund-
ra personer roade sig med denna
tävling. SVF har dragit 5 vinnare
och ett tröstpris som går till en ung
liten man i nedre skolåldern som
lyckades få nästan alla rätt trots sin

ringa ålder. Ett särskilt grattis till dig
André Håkansson från Hässle-
h o l m . Vi gratulerar också de övriga
vinnarna som heter
1:a pris  Ulf Almroth Stockholm
2:a pris  Elinor Engelstoft Järna
3:e pris  Gullan Bergdahl Fellings-

bro
4:- pris  Halima Luche Sollentuna
5:e pris  Tord Jern Norsborg
Samtliga får ett års utskick av Ve-

g e t a r, i övrigt bokpriser och pre s e n-
tkort.

När Du läser det här står julen för
dörren och förhoppningsvis får vi al-
la lite vila och ro.

Kansliet stänger för julledighet
f rom fredag 22 december och öpp-
nar åter igen måndag 8 januari.
Svenska Vegetariska Före n i n g e n

SVF och Riksförbundet Hälsofräm-
jandet RHF önskar alla en riktigt
skön och mysig jul!

JULHÄLSNINGAR FRÅN 
EWA SANGWALL SVF OCH 

PIA BEXELL RHF

Ewa Sangwall svarar på frågor från medlemmar på SVFs kansli.

Pia Bexell i full verksamhet på RHFs kansli
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Riksförbundet Hälsofrämjandet
Sågargatan 4, bv,
116 36 Stockholm
Tel. 08- 643 05 04
Fax. 08.643 57 10

info@halsoframjandet.se
www.halsoframjandet.se

Riksförbundet Hälsofrämjandet 
RHF grundades av hälsopionjären Are Wa e r-

land på 1940 - talet och har som målsättning att
v i sa på en alternativ positiv livsstil genom att ge
k u n s kap, stöd och gemenskap till envar som vill
höja värdet på sitt hälsoka p i tal. RHF ingår i kon-
s u m e n t o r g a n i sationen SKiS (Sveriges Ko n s u-
menter i Sa m v e r kan) samt FRISAM (en sa m a r-
b e t s o r g a n i sation för riksorganisationer inom fri-
l u f t s o m r å d e t ) .

Vad är Hälsofrämjandet?
Jo - en organisation som 
• bryr sig om hur Du mår 
• arbetar med friskvård för alla 
• a r b e tar för att påverka och påskynda arbe-

tet med hälso- och friskvårdsfrågor i sa m h ä l-
l e t

• är en stödorganisation för alla som vill göra
livsstilsförändringar 

• är partipolitiskt och religiöst obunden

Vad vill Hälsofrämjandet?
• bidra till att Du får en bättre livskvalitet ge-

nom att skapa förutsättningar för en biolo-
giskt säkrare miljö

• v e r ka för bättre och sundare mat- och mo-
tionsvanor 

• agera för ett nyktrare Sverige

Hur arbetar Hälsofrämjandet?
• med riksomfattande kurser och utbildningar

inom hälsa, friskvård.
• med aktiva medlemsveckor på sommaren

och under jul- och nyårshelgen
• inom friskvårdsområdet tillsammans med

hälsohem, hälsokostbutiker och andra or-
ganisationer 

• med opinionsbildning gentemot myndighe-
ter och politiker via skrivelser, uppvaktning-
ar.

• genom trivsam samvaro och aktiviteter som
matlagnings- och friskvårdskurser, föredrag,
resor, utflykter, medlemsträffar m.m.

Du som vill bli medlem…
M e d l e m savgiften är 160 kr/ka l e n d e r å r. Ma-

ka / m a k e / sambo 80 kr. Ungdom 15-25 år 100
k r. Barn 1-14 år 15 kr. Hel familj 300 kr. För
medlemmar boende utanför Sverige är avgif-
ten 250 kr. Blir du medlem nu under hösten
gäller ditt medlemskap resten av året samt he-
la år 2001. Sätt in den summa som gäller för
dig på postgiro 28 87 19-8. Glöm ej ange
namn, adress och telefonnummer samt ditt fö-
delseår.

Medlemsförmåner:
Du får tidningen Vegetar hem-skickad 4

gånger/år. Du deltar till reducerat pris på ut-
bildningsdagar, föredrag , kurser, olika aktivi-
tetsveckor under sommaren och jul- & nyår,
resor etc.

H Ä L S O R Ö R E L S E N  I N F O R M E R A R

KONTAKT-
PERSONER
i Hälsofrämjandets (HF) och
Vegetariska Före n i n g e n s
(SVF) lokalavdelningar
AVESTA
Solveig Öberg (HF)
0226-575 30
BJURHOLM 
Eva Englund (HF)
0932-106 72

BOLLNÄS
Hjördis Röstlund (HF)
0278-125 31
BORÅS
Gull-Britt Hedegärd (HF)
033- 13 44 34
BORLÄNGE/FALUN
Kristina Berggren (HF)
0243-132 70
ESKILSTUNA
Karin Wahlberg (HF)
016-13 50 80
FALKÖPING
Anita Eriksson (HF)
0515-820 56
GÖTEBORG
Gun Brandt (HF)
031-330 49 62
Sven Dalnäs (SVF)
031.47 93 46
HALMSTAD
Ann Tjellander (HF)
035-350 55

HEDEMORA
Gun Höglund (HF)
0225-125 05
HELSINGBORG
John Pared (SVF)
042-21 25 29

KALMAR/NYBRO/
ÖLAND
Cecilia Fredrickson (HF)
0481-220 71

KARLSHAMN
Arne Jönsson (HF)
0454-161 28

KATRINEHOLM/FLEN
/VINGÅKER
Kerstin Svensson (HF)
0150-177 47

KRONOBERG
Solveig Almqvist (HF)
0470-211 62

KULLABYGDEN
Ingrid Holm (HF)
042-34 92 73

MALMÖ
Ragnhild Säll (HF)
040-12 45 08 (dagtid)
Anina Ågesjö (SVF)
040-26 36 67

NORDVÄSTRA
SKÅNE
Gunilla Sandén (HF)
042-22 55 25

SKARABORG
Gunvor Bertilsson (HF)
0500-43 69 88

SKELLEFTEÅ
Hans Vestin (HF)
0910-77 62 50

SOLLEFTEÅ
Signild Danvid (HF)
0620-160 78

STOCKHOLM
Ingrid Liljestrand (HF)
08-590 329 16
Henrik Sundström (SVF)
08-747 90 55

STRÖMSTAD
Bo Gustafsson (HF)
0526-122 03

SUNDSVALL
Sonja Ståhle (HF)
060-12 60 79

SYDVÄSTRA
SKÅNE
Ewa Wrannert (HF)
070-293 01 67

SÖDERHAMN
Erik Nyström (HF)
0270-174 82

SÖDRA
VÄTTERBYGDEN
Gösta Lillieberg (HF)
036-37 73 28

UMEÅ
Britt Inger Ehnmark (HF)
090-15 18 95

UPPSALA
Staffan Hällberg (HF)
018-51 29 70

VÄSTERÅS/SALA
Maj Fröjd (HF)
021-41 41 39

ÅDALEN/-
KRAMFORS
Minnie Sjöström (HF)
0612-215 31

ÄLVSBYN
Siv Ulander (HF)
0929-124 65

ÖREBRO
Anders Berg (SVF)
0581-179 20

ÖSTERLEN
Tommy Mårtensson (HF)
0411-208 49

M Ö T E N

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
S t o ckholms Ve g e ta r i s ka Förening har års-
möte den 13 februari 2001.
Tidpunkt : Klockan 18.30
Plats : Hälsans Hus, Fjällgatan 23 A, Stock-
holm ”Mellansalen”
Motioner senast 26 januari 2001

KA LLELSE TILL FÖRBUND SMÖTE I
HÄLSOFRÄMJANDET
Riksförbundet Hälsofrämjandet har för-
bundsmöte i Stockholm den 22 april 2001.
Lokal meddelas i Vegetar nr 1/2001. Even-
tuella motioner skall vara kansliet tillhanda
senast 1 februari 2001.

KALLELSE TILL 
RIKSMÖTE 2001
S v e n s ka Ve g e ta r i s ka Föreningen (SV F )
kommer att hålla 2001 års Riksmöte lörda-
gen den 7 april 2001 i Stockholm. Mötet
börjar lördagen den kl 9.00. 
Anmälan om deltagande görs till rikska n s l i-

et i Stockholm senast den 2 mars 2001.
Samtidigt måste vi ha uppgift om du önskar
kost och eller logi. Anmälan av loka l a v d e l-
ningarnas ombud sker från respektive av-
delning, senast den 2 mars. Eventuella för-
frågningar besvaras via kansliet Ewa
Sangwall.

MED VÄNLIG HÄLSNING
KURT SVEDROS, ORDFÖRANDE

MOTIONER
Motioner till Riksmötet 2001 måste ha kom-
mit in till rikskansliet i Stockholm senast den
1 februari 2001 för att kunna tas upp till be-
handling på Riksmötet.

VALBEREDNINGEN
Hjälp oss i valberedningen. Föreslå ka n d i-
dater till Riksstyrelsen i SVF.
Henrik Sundström 08 -747 90 55 sa m m a n-
kallande
John Pared 042-21 25 29
Stig Porsmar 0303-174 83
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