
Gränser för vår tillvaro….
Georg Borgström 1964

• Hur många jorden kan föda beror på 

standard, och hur mycket   animalier som 

ska ingå….

• Spökarealer: import av foder, växtnäring 

samt drivmedel för att upprätthålla 

livsmedelsproduktion

• En biffko konsumerar 35ton vatten för att 

bilda 1 kg biff, medräknat vatten för fodret

• Ett ägg=500kg vatten, en liter mjölk 3 ton

• De flesta forskare ser endast utifrån sitt 

eget snäva perspektiv



sjv.se 

Max: 88kg 
2018: 83,5kg



2013-16:88kg
2018: 83,5kg

Köttkonsumtionen ökar och minskar



Sockerkonsumtion 1960-2017

Nästan lika mycket men i andra former

sjv.se 2018

Motsvarar 105g/dag



SCB Livsmedelsförsäljning 2015

Σ 34%



NNR
Nordiska näringsrekommendationer 2012

Fördelning av näringsämnen i E%

• Protein 10-20 (15-20 för äldre)

• Fett 25-40 

– Mättat fett < 10

– Transfett   <1

– MUFA (cis) 10-20

– PUFA (cis)  5-10, n-3 > 1 

• Kolhydrater 45-60 F& G, cerealier

– Tillsatt socker <10 (MS, DS, glukossirap)

– Kostfiber >25-35 g

Gäller genomsnitt 

för 1vecka, 

och i första hand 

för friska vuxna



http://www.slv.se/upload/NNR5/



Stenålderskost
Paleolitisk kost enligt Lindeberg 2003

• Proteinrik

• Fettfattig, men hög andel ω-3 

• Vitamin/mineralrik

• Saltfattig

• Fisk, magert kött, frukt,

grönt, nötter

• INTE: cerealier, bönor, 

(rotfrukter) mejeri, matfett, 

socker ”Få människor klarar att följa dessa kostråd 

-jag klarar det inte” Staffan Lindeberg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Brazilian_bouillabaisse.jpg


Medelhavskost
Keys 1945, Willet 1995

• Fysisk aktivitet

• Fett 25-35 E%, mest MUFA
• SAT <8 E%

Mycket: Vegetabilier/cerealier, 

frukt, nötter, ost/yougurt, fisk 

Lite:  kött, ägg, vin

God följsamhet till Medelhavskost 

tycks leda till lägre hjärt-kärlsjuklighet 

och  bättre insulinkänslighet



Olika matvanor

52 % av kvinnorna 35 % av männen anser sig ha hälsosamma vanor
14 % (30% Medlab) 5 % (23% Medlab) äter 5 frukter/dag eller mer

Mer kostfiber, mer frukt & grönt i hos kvinnor jmf med män, 

som dricker mer alkohol och äter mer kött.

FHI Levnadsvanor 2010





1. proteinkällor främst från vegetabilier

+ soja, baljväxter, nötter, fisk

- rött kött/charkuterier

2. omättat fett, ej transfett

3. kolhydrater från fullkorn, <5% socker

4. 5 portioner frukt & grönt exklusive 

potatis

5. måttlig mejerikonsumtion

Rekommenderade ”evidensbaserade” 
näringsrika livsmedel



Healthy diet 2500kcal
varför favorisera
viss stärkelse 
från annan 
stärkelse?

Ägg framställs som mycket nyttiga, 
men ändå bara 1 ägg/5dag

43g kött/dag=16kg/år

Inte bara salta jordnötter..
MYCKET ökad produktion krävs

!







Globala gränser 

för vår tillvaro







Matens klimateffekter



Klimatförändringarna 

slår olika














