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Henrik Andersen (Executive R&D Ad-
visor, Research & Development, Arla 
Foods Ingredients) åbner ballet, når 
Mejeriteknisk Selskab afholder semi-
naret ’Samspillet i mælkens bestand-
dele giver bonuseffekter’ d. 10. oktober 
i Billund.

Og han glæder sig til en dag, hvor en 
række kompetente eksperter vil dele 
deres viden om, hvordan forskellige 
bestanddele i mejeriprodukter påvirker 
vores sundhed. De seneste 10-15 års 
forskning har nemlig vist, at det er tid til 
at stille spørgsmål ved det grundlag, som 
kostråd baseres på. Dette sker fortsat 
hovedsageligt med fokus på effekten af 

Forstå synergierne i 
fødevarens næringsstoffer
Mættet animalsk fedt forstærker effekten af andre næringsstoffer i mejeriprodukter, hvilket 
giver ny forståelse af fedts position i kostanbefalinger. Henrik Andersen fra Arla Foods 
Ingredients håber, at seminar med en lang række kompetente kost- og ernæringseksperter kan 
bidrage til ny dagsorden.

de enkelte næringsstoffer og ikke hele 
fødevaren. En af grundene til, at bl.a. 
mættet fedt blev og til dels fortsat er 
i skammekrogen. Der er dog helt nye 
erkendelser på vej. 

- Det startede med en række forsk-
ningsresultater, hvor ikke mindst Tine 
Tholstrup og Arne Astrup fra Køben-
havns Universitet dokumenterede, 
at et højt indtag af ost indeholdende 
store mængder mættet fedt ikke førte 
til forhøjede kolesteroltal.  Dette vakte 
stor forundring, da alle jo ellers mente 
at vide, at højt indtag af mættet fedt 
resulterer i forøget kolesteroltal, siger 
Henrik Andersen. 

- Disse resultater er i de seneste år 
blevet yderligere videnskabeligt un-
derbygget, og derfor er forskningen nu 
begyndt at kigge yderligere ind i fødeva-
rematricen og dens effekt frem for alene 
at fokusere på enkeltnæringsstoffer, 
når der skal opnås bedre forståelse af 
de sundhedsmæssige konsekvenser af 
madindtag, siger han.

Samspil kød og grønsager 
anerkendt
Fødevarematriceeffekter er dog ikke 
helt ukendte, eksempelvis har man i en 
årrække anerkendt det positive samspil 
ved samtidigt indtag af kød og grøntsa-
ger, som giver et markant højere optag 
af jernet i grøntsagerne, end hvis kødet 
ikke var til stede. Den nyeste forskning 
viser altså, at tilsvarende matriceeffekter 
er langt mere udbredte end tidligere 
erkendt - og ikke mindst matricen i 
flere mælkeprodukter syntes at øge eller 
modificere optagelsen af næringsstof-
ferne i en gunstig retning.

- Denne nye erkendelse åbner også 
op for en mere nuanceret diskussion 
af eksempelvis indtag af vegetabilske 
versus animalske fødevarer, idet det 
ikke længere blot er muligt at fastslå 
at de har samme næringsværdi ud fra 
deres absolutte indhold af mikro- og 
makronæringsstoffer, siger Henrik An-
dersen. Han forudser en lang proces før 
40 års officielle kostråd ofte med afsæt 
i 1960’ernes forskning bliver tilpasset 
den nye viden. 

 Den nye viden, der 
fremkommer omkring 
fødevarematricen og 
dens indflydelse på 
sundheden, er kom
pleks. Det forudsætter, 
at alle, der beskæftiger 
sig med fødevarer, 
tilegner sig den nye 
viden, hvis denne skal 
implementeres inden 
for en overskuelig 
fremtid. Derfor kunne 
det være fantastisk 
at få dialogen med 
især eksperter, som 
arbejder med kostan
befalinger samt me
jeriernes egne fag og 
marketingsfolk her 
fra begyndelsen, så de 
kan se mulighederne 
på dette område, siger 
Henrik Andersen forud 
for seminariet.
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Nyt grundlag for kostråd
- Der er ingen tvivl om, at de seneste års 
forståelse af fødevarematricens indfly-
delse på næringsstofoptag, mikrobio-
mets aktivitet og metabolisk respons 
kommer til at få afgørende betydning 
for, hvordan fremtidens kostråd bør ud-
formes, lyder det, som godt kan forklare 
baggrunden for de eksisterende kostråd.

- Dagens kostråd er baseret på simple 
og enkle budskaber, som skal være 
nemme at forstå –eksempelvis ’spis 
lavfedtholdige mejeriprodukter’. Og 
branchen har jo samtidigt til dels selv 
bidraget til en forsimplet kostdiskussion 
ved ensidigt at pege på enkeltstoffer – 
typisk calcium og måske B12-vitamin, 
som den primære begrundelse for at 
spise mejeriprodukter - selvfølgelig fordi 
vi ikke har vidst bedre, siger Henrik 
Andersen, som også griber i egen barm.

- Selv i ingrediensbranchen, hvor vi 
ellers arbejder med at adskille mælkebe-
standdelene, har vi set os ’nødsagede’ til 
begynde at forstå, at vores ingredienser 
bliver en del af en matrice i de endelige 
produkter.  Dette er den eneste måde, vi 
kan sikre, at vores ingredienser fremad-
rettet får den optimale ernæringsmæs-
sige og sundhedsmæssige effekt, siger 
Henrik Andersen. ■
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