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Har maten olika innehåll av pesticider? 
Denna fråga tycks kunna besvaras med ja. I 
en amerikansk undersökning mätte man en 
restprodukt från pesticider i urin hos barn. 
De barn som huvudsakligen åt ekologiskt 
odlad mat hade lägre halter än de som åt 
konventionellt odlad mat. Vissa av halterna 
överskred de gränsvärden som satts upp av 
EPA. I en annan undersökning fick barn som 
vanligen åt konventionellt odlad mat under 
fem dagar äta endast ekologisk mat. Under 
den perioden minskade halterna av vissa 
pesticidmetaboliter i urinen. 
 
Bildar ekologiska växter mera av egna 
”bekämpningsmedel”?  
Ekologisk produktion är bl.a. karakteriserad 
av frånvaro eller begränsad användning av 
gödsel, herbicider, fungicider och 
insekticider. Vår hypotes är därför, att 
växterna själva måste producera mera av en 

hel rad olika egna försvarsämnen för att 
anpassa sig. 
   Växter reagerar på ”stress”. Faktorer som 
angrepp av bakterier, svamp eller insekter, 
eller ändringar i solljus och näringsämnen, 
tvingar växterna att anpassa sig. Detta kan 
öka deras egen produktion av skyddande 
ämnen. Dessa ämnen kallas ”sekundära 
växtmetaboliter”. Flavonoider, som är 
polyfenoler, är med i denna grupp. De utgör 
ett försvar mot bakterier, svampar och 
insektsangrepp (Strack, 1997), de 
stabiliserar strukturen, ger blomman färg 
och hjälper växten att locka till sig insäkter 
för befruktning.  
   Flavonoidinnehållet varierer med växttyp, 
växtdel, sort, växtfas, säsong, mognad, ljus, 
klimat, livsmedelsframställning och 
bearbetning (Aherne & O’Brien, 2002).                                                                                             

   Nyttiga ämnen i ekomaten är 
näringsämnen som t.ex. fibrer och 
mikronäringsämnen. Men frukt och grönt 
har en biologisk effekt ut över det som 
näringsämnena kan förklara. Detta kanske 
orsakas av växtsteroler, växternas 
försvarsämnen (”naturliga pesticider”), t.ex. 
polyfenoler, glukosinolater, terpener, 
stilbener. Antioxidanta vitaminer är 
tocopheroler, vitamin C och pro-vitamin A-
karotener. Sekundära växtmetaboliter är 
quercetin, resveratrol, diallyldisulfid och 
lycopen. 

   Forskningsresultaten är motsägelsefulla. I 
en undersökning av jordgubbar (tre sorter) 
fann man ingen skillnad mellan de 
konventionellt och de ekologiskt odlade 
(Häkkinen & Törrönen, 2000). I en annan 
undersökning av jordgubbar, björnbär och 
majs hittades högre värden av  phenoler i 

de ekologiskt odlade (Asami et al., 2000). I 
undersökningar av päron och persikor 
hittades också högre innehåll av flavonoider 
i de ekologiska (Carbonaro et al., 2002), 
medan man i en tredje undersökning av 
plommon hittade mest i de konventionella 
(Lombardi-Boccia, 2004). 
 
Finns andra skillnader? 
Man spekulerar också över om det kan 
finnas en skillnad i andra förhållanden, t.ex. 
sådana som beror på ändrad växthastighet 
mm. 
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   En måltidsundersökning av skillnader i 
halten av flavonoider blev till i samarbete 
mellan Avdeling för Växtforskning, Risø, 
Institut for Human Näringslära vid KVL och 
Danmarks Fødevareforskning. Sexton 
frivilliga serverades under noggrannt 
kontrollerade förhållanden i treveckorsperiod 
antingen konventionellt eller ekologiskt 
odlad mat. Mellan dessa perioder fick de 
under tre veckor äta sin vanliga kost.  
   I denna undersökning fanns en högre halt 
av flavonoider i ekologisk mat (som markör 
för sekundära metaboliter). Utsöndringen av 
flavonoider hos deltagarna ökades också 
efter ekologisk mat (och det bildades nya!). 
Den ”oxidativa stressen” ökades hos 
deltagarna under tiden med ekol

Man vet ännu inte om det har något som 
helst med hälsa att göra. 
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odlade växter har lägre vattenhalt och 
högre halter av sekundära metaboliter 
och fibrer. Detta beror givetvis på lägre
växthastighet och kan ha positiva 
hälsomässiga effekter. Det fattas 
undersökningar på hälsoeffekterna
detta. 
Det är en mätbart lägre exponering för 
bekämpningsmedel om man äter 
ekologisk mat. Det finns ingen grund för 
att anta att detta har hälsomässiga 
effekter. 
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