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Nordisk Nutrition 
Ny kunskapskälla om mat och hälsa 
Forskningsrönen kring mat och hälsa duggar tätt, och det är inte lätt ens för den som är väl 
insatt i nutrition och kostfrågor att bedöma sanningshalten i allt som presenteras. Buden om 
hur vi med mat kan förbättra hälsan och vårt välmående är många – lågt GI, lågkolhydratkost, 
stenålderskost och ekologiskt är några av förslagen som cirkulerar. Men vilken är den 
vetenskapliga grunden? Hur tungt väger de nya rönen, i förhållande till den kunskap vi redan 
har? Och är man ens överens om vad begreppen står för? 
För att i lättillgänglig form både lyfta fram de senaste forskningsrönen och sätta dem i ett 
sammanhang kommer nu en ny nutritionstidning med ambitionen att ge överblick och 
fördjupning inom ett område som angår alla. 

- 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 kommer att belysa ett brett spektrum av nutritionsrelaterade frågor på 
vetenskaplig grund. Även frågor relaterade till märkning och marknadsföring av livsmedel 
med hälsopåståenden kommer att tas upp, liksom frågor relaterade till fysisk aktivitet. 
 
Nordisk Nutrition lanseras den 24 april. I samband med lanseringen hålls ett 
symposium på temat ”Att kommunicera nya forskningsrön – en svår konst ”. 
Välkommen att delta! 
 
Mer information om Nordisk Nutrition 
• Besök hemsidan: www.nordisknutrition.se  
• Kontakta Susanne Bryngelsson, chefredaktör 

redaktionen@nordisknutrition.se, tel 046-286 22 84, 0709-58 86 36. 
• Beställ ett provexemplar av första numret! info@nordisknutrition.se 
 
Symposium: 
”Att kommunicera nya forskningsrön – en svår konst” 
Dag och tid: 24 april 2008, kl 13.00-16.30 
Plats: Forskningsbyn Ideon, Beta-huset, Knut Wicksells rum, Scheelevägen 17, Lund 
Program: http://www.snf.ideon.se/snf/konf/Inbjudanmini08.pdf  
Anmäl dig gärna till Agneta Hartlén, agneta.hartlen@snf.ideon.se, tel 046-286 22 82 
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