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>> HÄLSOPÅSTÅENDEN

Redan 1963 kunde man visa 

att havregryn har kolesterol-

sänkande egenskaper.  

En aktiv komponent som ger 

upphov till kolesterolsänkning 

är beta-glukan, en delvis löslig 

kostfiberkomponent som 

finns i cellväggarna i spann-

målens endosperm. Livs-

medelsprocessning kan dock 

påverka beta-glukanet så att 

dess kolesterolsänkande för-

måga avtar, en viktig aspekt 

att beakta vid användning av 

hälsopåståenden.
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ntresset för att använda hälsopå-
ståenden om lösliga fibrer i havre 
ökade starkt i och med att Food 
and Drug Administration (FDA) 

i USA 1997 godkände det första 
livsmedelsspecifika hälsopåståendet: 
”Soluble fiber from oatmeal as part 
of a low saturated fat, low cholesterol 
diet, may reduce the risk of hearth 
disease” (www.fda.gov).  
Senare godkände FDA även ett lik-
nande hälsopåstående för lösliga  
fibrer i vissa produkter med korn.

I Sverige har hälsopåståenden om 
samband mellan lösliga fibrer i havre/
korn och kolesterolnivå i blodet varit 

   Grönt ljus 
för beta-glukan
– men vad är "minimal processning"?

tillåtna inom ramen för det svenska 
egenåtgärdsprogrammet om märk-
ning och marknadsföring av livsmedel 
med hälsopåståenden (1).

Positivt utlåtande från Efsa
Nyligen har den europeiska livs-
medelssäkerhetsmyndigheten, Efsa, 
publicerat ett utlåtande där följande 
hälsopåstående anses spegla det 
vetenskapliga underlaget: ”Regular 
consumption of beta-glucans contributes 
to maintenance of normal blood choles-
terol concentrations” (2).

Det är intressant att påståendet knu-
tits direkt till beta-glukan och inte till 
beta-glukan som en markör för lösliga 
fibrer i havre- och kornprodukter enligt 
tidigare godkända hälsopåståenden. En-
ligt Efsa kan påståendet användas för 
icke processat eller minimalt processat 
beta-glukan från havre och korn.

De studier som ligger till grund 
för utlåtandet har visat att ett dagligt 
intag av beta-glukan sänker LDL-
kolesterol hos personer med normala 
eller förhöjda kolesterolvärden. Det har 
dock hittills varit oklart om Efsa skulle 
acceptera studier som visar en sänkning 
av kolesterol som stöd för ett påstå-
ende enligt artikel 13.1 om bibehållen 
normal kolesterolnivå. I och med Efsas 
positiva utlåtande har frågan klargjorts, 
och man kan nu se det som troligt att 
EU-kommissionen kommer att tillåta 
ett artikel 13.1-påstående enligt ovan.

Enligt kommissionens vägledning är 
däremot påstående om sänkning av en 
riskfaktor, till exempel kolesterolnivå, 
att betrakta som ett implicit påstående 
om minskad risk för sjukdom (artikel 
14), vilka kräver en mer omfattande 
ansökan och handläggs enligt en annan 
procedur än artikel 13.1-påståenden.

Villkor delvis luddiga
Enligt Efsa kan hälsopåstående enligt 
ovan användas för livsmedel som bi-
drar med minst tre gram beta-glukan 
per dag från havre, havrekli, korn, 
kornkli eller från blandningar av ej 
processat eller minimalt processat 
beta-glukan. Intaget kan fördelas på 
en eller flera portioner, utan förslag 
på nedre gräns för gram beta-glukan 
per portion.

Tre gram beta-glukan per dag är i 
linje med de krav som ställs av FDA 
och som tillämpats inom det svenska 
egenåtgärdsprogrammet. FDA har 
även ett portionsbaserat krav på 0,75 
gram beta-glukan, vilket också tilläm-
pats inom egenåtgärdsprogrammet. 
Till skillnad från FDA har det svenska 
egenåtgärdsprogrammet även ställt 
krav på att kolesterolsänkande egen-
skaper måste dokumenteras för pro-
dukter som utsatts för processer som 
kan tänkas påverka beta-glukanets 
löslighet och molekylviktsfördelning.

En öppen fråga är vad som är 
att anse som ”minimalt processat” 
beta-glukan, då Efsas utlåtande inte 
närmare definierar detta. Tills vidare 
torde det falla på det marknadsföran-
de företagets ansvar att avgöra detta, 
och det är därför högst relevant att 
sammanfatta kunskapsläget i frågan.

Viskositet trolig nyckelfaktor
En avgörande faktor för beta-glukanets 
kolesterolsänkande förmåga är sanno-
likt dess viskositet. Viskositeten beror 
i sin tur på bland annat löslighet och 
molekylviktsfördelning. Generellt 
sett kan man utgå från att den koles-
terolsänkande effekten kvarstår efter 
processning om lösligheten och mole-
kylviktsfördelningen är densamma som 
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i råvaran (oprocessad havre/korn).
Tyvärr saknar dock många studier 

avseende samband mellan intag av 
havre- och/eller kornprodukter och 
kolesterolsänkande effekt informa-
tion om beta-glukanets struktur och 
egenskaper. Samband mellan beta-
glukanets fysikaliska och kemiska 
egenskaper och dess kolesterolsän-
kande förmåga är därför dåligt kända 
(3). Vissa publicerade studier har 
inte påvisat en kolesterolsänkning 
och man kan förmoda att en hel del 
negativa studier aldrig publicerats.

Torra och snabba processer 
inget problem
Från tillgängliga studier kan man 
konstatera att beta-glukanets mole-
kylviktsfördelning och löslighet inte 
påtagligt påverkas av relativt torra 
processer, till exempel framställning 
av gryn och kli (4). Mer anmärk-
ningsvärt är att man också visat att 
processer som extrudering av frukost-
cerealier, muffinstillverkning och 
kokning av gröt inte heller påverkar 
molekylviktsfördelningen nämnvärt.

Produkter som utsatts för våta 
processer under längre tid, till exem-
pel bröd och drycker, kan däremot 
innehålla kraftigt nedbrutet lösligt 
beta-glukan med låg molekylvikt. 
Under deggörning kan endogena 
enzymer bryta ner molekylerna, och 
kraftig mekanisk bearbetning liksom 
sur hydrolys vid hög temperatur är 
välkända processer som kan reducera 
polysackariders molekylvikt (4, 5). 

Nyligen har även oxidativ 
nedbrytning av beta-
glukan i lösning påvisats i 
modellsystem (6).

Inga garantier
Sammanfattningsvis 
kan man konstatera att 
”minimal processning” 
inte är en garanti för att 
beta-glukanet behåller  
sin kolesterolsänkande 
effekt om det är fråga 
om ”våta” processer. 
”Torra” processer 
behöver å andra 
sidan inte på-
verka beta-glukanet 
negativt även om de inte kan 
betraktas som ”minimal processing”.

Enda säkra sättet att ta reda på 
om nya produkter har kolesterol-
sänkande effekt är genom studier 
på människa. Att dokumentera den 
kolesterolsänkande effekten med 
humanstudier kan anses speciellt 
relevant för produkter som inne- 
håller nedbrutet beta-glukan. ••
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Beta-glukan är en polysackarid uppbyggd av beta-D-
glukosenheter, sammanbundna med bindningar mellan 
kolatom ett och tre (1,3-binding) och mellan kolatom 
ett och fyra (1,4-bindning). Havre och korn samt gryn 
av dessa innehåller vanligen mellan tre och fem procent 
beta-glukan. Vissa kornsorter, som förädlats speciellt för 
att ha ett högt beta-glukaninnehåll, kan dock innehålla 
mer än 15 procent. 

Beta-glukanets löslighet i vatten varierar och är mycket 
metodberoende. Vissa beta-glukaner är lättlösliga andra 
mer svårlösliga. Vid våta processer kan beta-glukanned-
brytande enzymer öka lösligheten men också minska 
molekylvikten. Partiellt nedbrutet beta-glukan har en 
ökad förmåga att bilda geler samt att binda till andra 
komponenter i livsmedlet vilket minskar lösligheten.

Ett specifikt skikt, kallat subaleuron, i de yttre delarna av 
havrekärnan har högst halt av beta-glukan.  Havrekli är en 
produkt där detta skikt anrikats med ett högt innehåll av 
beta-glukan som följd, upp till cirka tio procent. I kornkär-
nan är beta-glukanet mer jämt fördelat i hela mjölkroppen.

Havreklikoncentrat framställs genom avfettning och 
siktning och kan innehålla mer än 20 procent beta-glu-
kan. Våta processer för att ta fram mer eller mindre rent 
beta-glukan från korn och havre har också utvecklats. Råg 
innehåller cirka 1,5 procent beta-glukan och vete mindre 
än en procent. Det finns skillnader i beta-glukanets struk-
tur mellan de olika spannmålsslagen och i olika delar av 
spannmålskärnan, vilket har betydelse för egenskaperna.

Beta-glukanets molekylvikt varierar vanligtvis mellan 
20 000 och flera miljoner gram per mol (1). För havre är 
det lösliga beta-glukanets medelmolekylvikt drygt två 
miljoner gram per mol medan de för korn är något lägre, 
knappt två miljoner gram per mol. Råg och vete innehål-
ler mer lågmolekylärt lösligt beta-glukan och därför är 
medelmolekylvikten lägre, cirka en miljon gram per mol.
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