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Nordisk Nutrition informerar om mat och hälsa  

med vetenskap i fokus 
 

En glädjande nyhet för alla med nutrition som specialintresse!  
I april 2008 kommer det första numret av Nordisk Nutrition - en ny 

informationstidskrift från SNF Swedish Nutrition Foundation! 
 
Alla som bidrar till att påverka konsumenternas val av mat och livsstil har ett ansvar, och 
därmed ett behov av saklig och vetenskapligt baserad information om aktuella nutritions-
frågor. Men frågorna är ofta komplexa, och saknar enkla svar. Därför pågår ständigt forskning 
och vetenskapliga diskussioner, i en strävan efter att öka kunskapen om sambanden mellan 
kost, livsstil och hälsa. Att tolka och värdera vetenskapliga studier är dock svårt. Det finns 
därför ett stort behov av en informationskälla där forskare och sakkunniga informerar om och 
diskuterar kring nya rön inom nutritionsområdet på ett lättillgängligt vis. Inte minst viktigt är 
det att försöka klargöra vilken praktisk relevans de nya rönen kan förväntas ha för olika 
grupper av konsumenter och hur de kan tillämpas i praktiken. 

- Med Nordisk Nutrition vill vi erbjuda en kunskapskälla för alla som i sin yrkesroll på 
olika vis informerar om och använder sig av ny kunskap inom nutritionsområdet, säger 
Susanne Bryngelsson, chefredaktör för Nordisk Nutrition. 

Nordisk Nutrition riktar sig till bland annat dietister och andra personliga kostrådgivare, 
lärare, läkare och övrig personal inom sjukvården, forskare inom angränsande områden, 
produktutvecklare och forskare inom livsmedelsindustrin, beslutsfattare och journalister. 
I Nordisk Nutrition presenterar och diskuterar forskare och skribenter med hög vetenskaplig 
kompetens både egna och andras forskningsresultat. Nordisk Nutrition publicerar fakta-
artiklar, översiktsartiklar, sammanfattningar av nya vetenskapliga studier, konferensreferat, 
bokrecensioner, information om pågående forskningsprojekt och debattartiklar. Nordisk 
Nutrition belyser också frågor som är relaterade till märkning och marknadsföring av 
livsmedel med hälsopåståenden, och frågor relaterade till fysisk aktivitet.  
Språket är svenska, med inslag av norska och danska.  
 

Nordisk Nutrition informerar informatörer! 
 
 
 
 
 

SNF Swedish Nutrition Foundation syftar till att främja vetenskaplig forskning inom näringslära och 
närliggande områden samt att främja det praktiska utnyttjandet av framsteg inom denna forskning. Mer 
information om SNF finns på www.snf.ideon.se. 
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