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Nya ordföranden Anne Marie Brodén 
presenterar idéer för framtiden

Förbundsmötet 2008

Henrik Sundström, sekreterare och 
Stefan Degerlund, ordförande. Till 
vänster Arne Stålberg som talar om snus.

Nya ordföranden Anne Marie Brodén 
avtackar avgående ordföranden Kurt 
Svedros under överinseende av Henrik 
Sundström.
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Vegetariska
smörgåspålägg

är framtiden

NU ! Ekologisk

Den vegetabiliska 
smörgåspastejen

Finns i smakerna: naturell - ört - oliv - vitlök/ört - paprika - champinjon
 Tartex hittar du hos: Hälsokosthandeln - ICA - COOP - VI - Hemköp - Willys - Citygross - AG

Tartex är en smakrik vegetabilisk 
smörgåspastej som passar både på 

smörgåsen och i matlagningen. Att sedan 
vegetarisk kost är ett bra alternativ för 

miljön och hälsan. Det får man på köpet. 

Gott - Grönt & Lätt !

www.nyform.se - 08 570 360 50

Annons_tartex_vegetar.indd   1 08-04-20   21.54.37
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Ledare

vårsolen och värmen ger oss framtidshopp 
och vi blir gladare och piggare. Blommorna 
sprider glädje, nässlor och maskrosor ger oss 
fräscha vårvitaminer.

De som var med på Hälsofrämjandets 
förbundsmöte den 19 april fick enligt vårt 
förmenade vara med om en ny vår för Häl-
sofrämjandet.

Våra frågor ligger i tiden mer än någonsin. 
Inte sedan 1970-talet har våra idéer varit i 
fokus som idag.

”Livsstilsfrågorna – den integrativa medi-
cinen” har fått en ny tyngd i folkhälsode-
batten och i klimatfrågan börjar alltfler bli 
medvetna om hur viktig vår livsstil är med 
fokusering på temat ”Mat och klimat”. 

1938 insåg Are Waerland att de viktiga 
livsstilsfrågorna, idag basen i den integrativa 
medicinen, måste få en egen folkrörelse för 
att utvecklas och för att kunna hjälpa män-
niskorna till hälsa.

Han hade då hårt motstånd från skolme-
dicinen men han var optimist och trodde att 

kost- och motionsfrågorna skulle involveras 
i folkhälsoarbetet i samma takt som tobaks- 
och alkoholfrågorna.

Men idag 70 år senare ser vi att det finns 
mycket att uträtta för en organisation som 
Hälsofrämjandet både som stöd och kun-
skapsspridare till hälso- och sjukvårdsperso-
nal såväl som till allmänheten.

Den nya folkhälsopropositionen uppmärk-
sammar det förebyggande livsstilsarbetets 
värde mer än tidigare. Det ger förutsättning-
ar för en hälso- och sjukvård där den kom-
plementära/integrativa medicinen ingår.

I samarbete med och med stöd av de ide-
ella organisationerna som t.ex. Hälsofräm-
jandet kommer det förebyggande arbetet att 
resultera i ett friskare Sverige och samtidigt 
avlasta och ge mer kunskap och resurser till 
dem som blivit sjuka.

En ny arbetsinriktning med den nya styrel-
sen uppbackad av alla oss entusiaster som 
idag finns med i arbetet och varje medlem 
som är viktig både som stöd och som en ak-

tiv resurs, var och en inom sitt område, gör 
att vi kan se framtiden an med tillförsikt.

Både samhället i stort och den enskilde in-
dividen har rätt att få del av vår kunskap. 
Vi får inte svika dem utan arbeta vidare för 
att dela med oss av vår egen erfarenhet och 
det breda kunnandet till många, många fler 
än idag.

Vi hoppas på dig, kanske kan du värva en 
ny medlem, så att vi blir vi dubbelt så många 
som idag.

Vi lottar ut böcker till dem som värvar en 
eller flera medlemmar. De som värvar fler får 
fler chanser. Sätt i gång nu!

Alla nya medlemmar får vara med resten 
av 2008 och hela 2009.

Lycka till med värvningen och vi önskar 
er alla en skön avkopplande och hälsosam 
sommar!

Kurt SvedroS rHF
HenriK SundStröm SvF

I april redovisade en ny studie bland annat följande text.

Snus ökar risken att dö i förtid
Ytterligare en studie ger nu belägg för att snus inte är något ofarligt alternativ till rökning. 
Risken att dö i förtid är 10% högre bland snusarna än bland dm som inte använder tobak 
alls. Det visar en 30-årig uppföljning av 10 000 män i Enköping och Håbo. Snusarna 
löper viss ökad risk för en förtida död i exempelvis mun- och svalgcancer. Vår studie ger 
inte stöd för uppfattningen att det är praktiskt taget riskfritt att använda svenskt snus, 
säger den ansvariga forskaren Ann Roosaar vid Odontologiska kliniken; KI. Till Upsala 
Nya Tidning.

Svd 2008-04-20

Billigare, godare och bättre för 
miljön. Matskribenten Henrik 
Francke vill få oss att äta frukt och 
grönsaker enligt säsong. I hans 
nyutkomna ”Citybondens handbok” 
ger han tips om vad man bör köpa 
under årets månader.
Fakta: Här kan du plocka nässlor
Ofta finns nässlor i vanliga parker. Leta 
på platser nära vatten. Nässlan gillar ock-
så platser med mycket näring ta en titt vid 
komposthögen. Undvik nässlor vid starkt 
trafikerade vägar. Små nässlor brukar inte 
brännas. Men ta med diskhandske om du 

vill vara på den säkra sidan.
Så här äter du nyttigt och miljövänligt
Undvik hel- och halvfabrikat, så vet du 
vad du äter och slipper tillsatser.
Ät mer baljväxter och mindre kött.
Använd mycket närproducerade råvaror.
Använd ekologiska råvaror
Laga mat med råvaror som är i säsong.

Exempel ur boken på säsongsråvaror
Maj
Bästa svenska säsongsval: Sparris, näss-
lor, rabarber, granskott, salladslök och 
rädisor.

Sämsta val: Nu kan man trappa ner på 
rotfrukterna.
Fruktsäsong: Frilandsodlade rabarber 
(om man har tur) Vänta med persikor.

DeceMber
Bästa svenska säsongsval: Jordärtskocka, 
kålrot, rotselleri och vitkål.
Sämsta val: Färska fikon som transporte-
ras från Brasilien.
Fruktsäsong: Dadlar, apelsiner och citrus: 
blodapelsin runt Lucia.
Boken kan köpas på nätet för ca 120 kr.

metro 2008-05-08

TACK för uppvaktning och alla vänliga 
ord med anledning av min 80-årsdag.

Kurt SvedroS

TACK!

ETT VARMT TACK till alla annonsörer, 
och till alla medlemmar som ger sitt stöd 
till SVF och RHF genom sina medlemsav-
gifter och gåvor.

Ät mat efter årstiderna



� vegetar • juni 2008

UTBILDNING

Utbilda dig till Diplomerad Kostrådgi-
vare. Start den 6 september 2008. 10 
utbildningsdagar, 5 veckoslut. Lärare, 
Maria Karlsson och Peter Wilhelms-
son. Lämplig utbildning för terapeuter, 
hälsokostaffärer, massörer etc. 
För mer information 
www.naringscenter.se eller ring
Nordiska Näringscenter 08-753 17 50 
för prospekt.

BEHANDLING

Känner du dig utbränd, stressad, har 
svårt att säga nej? Då har du kommit 
rätt! Snabba effekter nås genom indivi-
danpassad terapi med hjälp av hypnos 
och regression, massage och healing. 
Charlotta Berglund, erfaren alternativ 
terapeut, ger gratis råd/bokar tid!
08-580 168 83 / 070 757 56 89
thesunnydolphin@telia.com 
www.thesunnydolphin.com

Vill du kommunicera med dina hus-
djur genom mig? Ställ frågor direk-
toch ta emot deras svar! Min förmåga 
är medfödd. Dialogen sker via foto per 
telefon el vid besök. Ring Charlotta 
Berglund, erfaren djurkommunikatör. 
Gratis råd och tidsbokning på 
08-580 168 83 / 070 757 56 89.
thesunnydolphin@telia.com 
www.thesunnydolphin.com 

RADANNONSER

Förändring, delaktighet, möjligheter, 
klokskap är några honnörsord 
när anne Marie Brodén talar om 
sitt hälsobefrämjande arbete som 
politiker. Hennes idéer om det 
förebyggande hälsoarbetet har redan 
utvecklats långt i Halland. Hon sitter i 
riksdagen för moderaterna och vill nu 
få lika bra resultat i hela Sverige.

Vad är det då som är så speciellt i Halland? 
Medborgarna i Halland lever längst och är 
friskast i Sverige.

I Halland har vårdcentralerna blivit häl-
socentraler med direkt uppgift att arbeta 
utåtriktat och förebyggande.

-Jag har långsiktiga mål för folkhälsan 
och försöker nå dem med små steg, säger 
hon. Jag är inte rädd för att säga ifrån, 

men framför allt försöker jag hitta nya 
idéer och samarbetslösningar för folkhäl-
soarbetet. I Halland har vi gått från ord 
till handling. Nu måste vi göra det även 
nationellt.

Anne Marie Brodén är okonventionell 
och söker nya lösningar på gamla pro-
blem. Ett riktigt gammalt problem är för-
hållandet mellan skolmedicinen och den 
komplementära/integrativa medicinen. 
Vi måste komma vidare och se att båda 
grenarna har mycket att ge, tycker Anne 
Marie Brodén och startade NIKA när hon 
kom till riksdagen. NIKA står för Nätver-
ket för integrativ, komplementär och alter-
nativ medicin. En ledamot från varje riks-
dagsparti ingår i nätverket, men dessutom 
finns företrädare för bland annat Vidarkli-
niken och Karolinska Institutet. Målet är 

att kunna starta ett 
svenskt forsknings-
center för integrativ 
medicin.

-Livsstil, kultur och 
gemenskap mellan 
människor – allt hänger ihop för att skapa 
bästa förutsättningar för hälsa, säger hon.

Anne Maries långa erfarenhet och stora 
intresse för egenvård och komplementär/
integrativ medicin är av stort värde för 
Hälsofrämjandets friskvårdsarbete. Vi ser 
med stor tacksamhet och glädje på att Anne 
Marie nu kommer att omsätta sitt stora 
kunnande i Hälsofrämjandets verksamhet 
till fromma för folkhälsan i landet.

Vi önskar henne och den nya styrelsen 
lycka till i arbetet.

Kurt SvedroS

Anne Marie Brodén ny ordförande i Hälsofrämjandet

Annonsera – ring Gert 
0660-26 61 06

Från vänster till höger: Per Frisk, Anna Håkansson, Åke Färnlöf, Wildfrid de Flon, Henrik Sundström, Anne Marie Brodén, Inga-
Britta Sundqvist, Jakob Svensson, Staffan Malmqvist, Uno Adolfsson, Theo Wikström, Kurt Svedros
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Fråga i din hälsobutik eller ekologiska matbutik !

Välj gott ekologiskt från ett 
stort urval från Lindroos

Läs mer på www.lindroos.net 

Pumpafröolja
• Österrikisk specialité
• God nötaktig smak, en 

smakupplevelse utöver 
det vanliga

• Nyttig att ätas kall till 
sallader  

• Hög halt fl eromättat fett

• Hela korn
• Flingor
• Pasta
• Snacks
• PopsGaranterat glutenfri

Alf Spång bergs
HÄLSOGRÖT SPECIAL

D I N K E L
• Hela korn
• Flingor
• Bröd
• Pasta
• Mjöl
• Müsli
• Kli
• Kross
• Mannagryn

• Fri från sädesslag,
 därmed mer basisk
• Rik på proteiner, 
 mi ne ra ler och
 fi b rer
• Lättsmält och
 vänligt för ma gen

Quinoa

Gott Dinkelbröd
bakat i Stöde.

Bröd

Tabletter Pulver

Vitaminer, mineraler, proteiner, GLA 
i en naturlig balans.

Eko, Fair Trade

Utvecklingen ställer krav på 
olika kompetenser och att ha 
personella resurser för att kun-
na bedöma både långsiktighe-
ten i projekten och resultaten 
de seriösa satsningarna.

Med hänsyn till den snabba 
föränderligheten i omvärlden 
och för att arbeta med strategi 
och utveckling av RHFs verk-
samhet fick den nya styrelsen 
följande sammansättning.

Som ordinarie ledamöter 
för �008-�009 valdes
Anne-Marie Brodén, 
ordförande, riksdagsledamot

Wildfrid de Flon, 
f.d. verksamhetsansvarig NBV

Theo Wikström, 
integrativ läkare

Per Frisk, 
VD Hälsa

Inga-Britta Sundqvist 
författare och föreläsare

Åke Färnlöf 
f.d. VD Hälsokostrådet

Anna Håkansson 
Sekreterare i Svensk 
föreningen för folkhälsoarbete 
(SFFF)

Staffan Malmqvist, 
VD Masesgården

Uno Adolfson, 
HF Stockholm ordförande

Henrik Sundström, 
kassör

Suppleanter
Lisa Danåsen Wikström

Jakob Svensson

Anita Eriksson

Kurt Svedros

Anna-Lisa Stenudd

expertgrupp
adjungerade till verkställande 
grupper

Arne Stålberg, 
kost - idrott - motion - hälsa 
- friskvård

Magnus Nylander, 
kost - idrott - motion -hälsa 
– friskvård

Anna-Lisa Stenudd, 
kost och miljö - skolor

Ola Johansson, 
kost - skolor kommuner m.m. 
(hälsoresor)

Kåre Engström, 
kost – klimat

Karl-Otto Aly, 
kost – sjukdomar

Ewa Björkeson,  
näringsterapeut

Kansliets stödgrupp  
(Behjälplig vid olika tillfällen)

Berit Alveskär,  
utskick, mässor, seminarier, 
friskvårdsveckor

Elsy Olofsson, 
fungera som representant vid 
olika tillfällen

Maud Gustafsson, 
Anna Bornstein, 
Berit Ekström, 
Valberedning

Den nya ledningsfunktionen inom 
Riksförbundet Hälsofrämjandet.



FRISKVÅRDSOMBUD
i Hälsofrämjandets (HF) och Vegetariska 

Föreningens (SVF) lokalavdelningar

ARVIKA
Berit Engqvist (HF), 0570-421 01

BOLLNÄS
Hjördis Röstlund (HF), 0278-125 31

BORÅS
Anne Lötjönen Sundh (HF), 033-26 16 36

BORLÄNGE/FALUN
Björn Olausson (HF), 0243-21 18 71

ESKILSTUNA
Karin Wahlberg (HF), 016-13 50 80

ESLÖV
Jan-Erik Svensson (SVF), 0413-603 91

FALKÖPING
Anita Eriksson (HF), 0515-820 56

Mer info om vårens program lämnas av Anita 

0515-820 56.

GÖTEBORG
Evald Lindqvist (SVF), 031-711 37 15

KALMAR/NYBRO/ÖLAND
Cecilia Fredrickson (HF), 0481-220 71

KATRINEHOLM
Anette Einar (SVF), 0150-540 32

KRAMFORS
Karin Rapp (SVF), 0612-136 70

KRONOBERG
Solveig Almqvist (HF), 0470-211 62

Söndag 1 juni kl. 10.00-15.00
Inbjudan till 50-årsjubiléum

Plats: S:t Sigfrids folkhögskola, Kronoberg, 

Växjö

Tipspromenad, vegetarisk middag, 

miljöföreläsning.

Gratis för medlemmar – övriga gäster 150 kr.

Information och anmälan senast 19 maj till 

Solveig Almqvist 0470-211 62.

LUDVIKA
Gotty Julén Persson (HF), 0240-64 03 57

LUND
Olle Årman (SVF), 046-12 18 24

Anina Ågesjö (SVF), 046-15 80 38

Monica Carlsson (HF), 046-77 23 46

MALMÖ
Ragnhild Säll (HF), 040-12 45 08 (dagtid)

Anina Ågesjö (SVF), 046-15 80 38

OBS! Lokal för samtliga föredrag i Malmö:

NBV, Kungsgatan 16 A

NYKÖPING
Monica Börjesson (SVF), 0155-26 76 95

SKARABORG
Gunvor Bertilsson (HF), 0500-43 69 88

0730-49 16 49

Onsdag 18 juni kl. 18.00
Vandring runt Simsjön!

Dagens guide: Ingegerd Karlsson, 

tel. 43 30 97. Samling vid Simsjögården

Lördag 8 september kl. 14.00
Motionsvandring, 

Billingen Brinner, Ca 7 km

Samling: Högra P-platsen vid Ryds Ängar

Söndag 9 september kl. 9.30-13.00
Friskvårdens dag på Billingen

Hälsofrämjandet deltar i aktiviteten.

Måndag 24 september kl. 17.15
Besök friskvårdsföretaget – Hälsa På

Plats: Kaplansgatan 27, Mariesjö (Friskis & 

Svettis). Anmälan senast 18/9 till Johanna 

Arvidsson, tel. 42 76 88

Torsdag 27 september kl. 10.00-11.30
Insight First

Professor Guy Heyden presenterar 

sin föreläsningsserie ”Insight First ett 

inspirationsprogram för hållbar utveckling”

Plats: KS salen i stadshuset

Lördag 4 oktober kl. 9-16
Heldagskurs i Ekologisk medicin

Plats: IOGT/NTO, Drottninggatan 13, 

Skövde. Anmälan till Johanna Arvidsson, 

tel. 070-54 27 699 eller 

johanna_arvidsson@telia.com

SKELLEFTEÅ
Hans Vestin (HF), 0910-77 62 50/070-372 30 40

SKÅNEDISTRIKTET
Lennart Roos (HF), 0410-192 25

STOCKHOLM
Evert Kring (HF), 08-715 38 77

Henrik Sundström (SVF), 08-747 90 55

Onsdagen 11 juni kl. 18.00
Djurgårdsvandringen

Samling på Nordiska Museets trappa.

Ledare: Rolf Rosendahl och Eskil 

Svensson, vid frågor ring Evert Kring

Lördag 14 juni kl. 12.00
Vandring i naturfagra Velamsund, Saltsjö-

Boo

Hälsorörelsen informerar

Svenska vegetariska 
Föreningen 

SvF
Fjällgatan 23 B, 1 tr, 
116 28 Stockholm
Tel: 08-702 11 16
svf@vegetarian.se
www.vegetarian.se
Plusgiro: 1702-0

Medlemsavgift: 200:-

riksförbundet 
Hälsofrämjandet rHF

Fjällgatan 23 B, 1 tr, 
116 28 Stockholm
Tel: 08-643 05 04

info@halsoframjandet
www.halsoframjandet.se

Plusgiro: 28 87 19-8
Medlemsavgift: 200:-

Riksförbundet    Hälsofrämjandet

vad är Hälsorörelsen?
En samarbetsform för Riksförbundet 
Hälsofrämjandet RHF och Svenska 
Vegetariska Föreningen SVF, som

• 
bryr sig om hur Du mår

• 
arbetar med friskvård för alla

• 
arbetar för att påverka och 

påskynda arbetet med hälso- och 
sjukvårdsfrågor i samhället

• 
är en stödorganisation för alla som 

vill göra livsstilsförändringar
• 

är partipolitiskt och religiöst obunden

vad vill Hälsorörelsen?
• 

bidra till att Du får en bättre 
livskvalitet genom att skapa 

förutsättningar för en biologiskt 
säkrare miljö

• 
verka för bättre och sundare 

mat- och motionsvanor
• agera för ett nyktrare Sverige

� vegetar • februari 2008
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Ta blåbuss 471 kl. 11:19 från Slussen till 

Orminge C 11:41. Byt där till buss 421 mot 

Vikinghill och gå av vid Tegelövägen 12:02.

Föranmälan och upplysningar: 0708-47 82 

99 eller 08-749 90 55

SUNDSVALL
Kurt Vikberg (HF), 060-17 63 29/070-570 31 82

SÖDERHAMN
Kerstin Pettersson (HF), 0270-157 58

SÖDRA VÄTTERBYGDEN
Gösta Lillieberg (HF), 036-37 73 28

TRELLEBORG/SYDVÄSTRA SKÅNE
Kontakttelefon må-fre 0410-192 25 (dagtid)

Kvällstid 0410-106 55 Lennart Roos

UMEÅ
Britt Inger Ehnmark (HF), 090-13 61 13

UPPSALA
Siw Björkgren (HF), 018-32 35 65

VÄSTRA SÖRMLAND
Eskilstuna/Flen/Katrineholm/Vingåker

Kerstin Svensson (HF), 0150-177 47

VÄSTERÅS/SALA
Maj Fröjd (HF), 021-41 41 39

Lördag 31 maj kl. 9.00
Båtresa till Torshälla

Samling kl. 8.45 vid båthamnen.

För information ring Maj Fröjd 

021-41 41 39

Lördag 14 juni kl. 13.00
Vegetarisk lunch Westerqwarns 

Pub & Restaurang, Mölntorp

För information ring Maj Fröjd 

021-41 41 39 el. 021-523 88

Lördag 29 juni kl. 14.00
Träff på Björnön

För information ring Maj Fröjd 

021-41 41 39 el. 021-523 88

ÅDALEN/KRAMFORS
Minnie Sjöström (HF), 0612-215 31

ÄLVSBYN
Doris Öberg (HF), 0929-109 67

ÖREBRO
Ulrika Granström (SVF), 019-57 41 42

ÖSTERLEN
Kjerstin-Janina Nedhem (HF), 0762-48 05 

98

Torsdagar kl. 13.30-16.00
Kulturell mötesplats – tema: Miljö

Vi fördjupar oss i klimatmat, ekologisk 

hud- och hårvård och ekologiska kläder. Vi 

gör studiebesök på ekologiska odlingar. Vi 

ser tillsammans Al Gores film ”En obekväm 

sanning” och diskuterar den.

Start: 17 januari 2008 med avslut 17 juli, 

15 träffar.

Lokal: Studiefrämjandet i Simrishamn

Info och anmälan: 0414-513 15.

Inspirations- och friskvårdsvecka 
på Alfta Rehab Center i det 
sommarfagra Hälsingland

Vecka 29: 12-19 juli 2008
Ledare: Elsy Olofsson och Héléne 
Tjernström

• Aktiviteter för både kropp och själ
•  Kurs med ”vegetariska 

hälsohemskocken” Ola Johansson 
(Naturlig mat för hälsa och klimat 
ca 20 tim)

•  Skämt och allvar – föredrag och 
trevlig samvaro i aktiv gemenskap

Grön frilufts- och 
klimatvecka i Abisko

vecka 31: 26 juli -2 augusti 2008
värdpar: Berit och Geje ekström

• vandringar i midnattssolens land tillsammans med erfarna ledare
• Friluftsliv med naturens skafferi – Lapplands natur och 

vilda ätliga växter
• Skämt och allvar – föredrag och trevlig samvaro i aktiv gemenskap

För mer information om veckorna kontakta Hälsofrämjandets 
förbundskansli, 08-643 05 04,

info@halsoframjandet.se – www.halsoframjandet.se

UNGDOMSVECKA I BOHUSLÄN
vecka 32: 4-10 augusti 2008

Vi erbjuder en aktiv och rolig vecka med olika aktiviteter som att paddla, bada, spela pingis, volleyboll m.m, men också 
bara umgås och ha kul! Den vegetariska maten lagar vi tillsammans.

Veckan är för dig som är tonåring och upp till dryga 20 år. Föräldrar och syskon är även välkomna och är ett stöd i 
bakgrunden. I år kommer några ungdomar i övre tonåren från England och Spanien också. Anmäl dig i tid!

Plats: Gullnäsgården ligger i underbar natur på Tjärnö, nära Strömstad.
Självkostnadspris: Kost och logi i delat rum 1.100 kr för 6 dygn, 
100 kr/dag utan övernattning och 185 kr/dag med kost och logi.

Observera att lägret detta år börjar en måndag till söndag.
Information och anmälan: Lisa Danåsen Wikström, 08-716 01 06, 0739-84 38 15.

info@gullnas.se – www.gullnas.se
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Debatten om de så kallade azofärgerna går 
vidare. Nu kräver 42 intresseorganisatio-
ner i tolv länder att EU:s nytillsatta hälso-
kommissionär gör någonting åt de omdis-
kuterade tillsatserna.

För en knapp månad sedan kom beskedet 
från EU:s livsmedelsmyndighet, EFSA: Det 
blir inget förbud mot de så kallade azo-
färgerna, som till exempel återfinns i vissa 
typer av läsk och godis. Detta trots att en 
statligt finansierad brittisk studie kommit 
fram till att det kan finnas et samband mel-
lan de färgglada tillsatserna och hyperak-
tivitet hos barn.

Nu går striden in på rond två. För några 
dagar sedan överlämnade 42 intresseorga-
nisationer runt om i Europa en skrivelse 
till EU:s hälsokommissionär Androulla 
Vassiliou.

–Vi vet att kommissionären agerar i den 
här frågan. Antingen genom att läxa upp 
EFSA, eller genom att få till stånd mer 
forskning, säger Bengt Ingerstam, ordfö-
rande i Sveriges konsumenter i samverkan, 
en av de organisationerna som skrivit un-
der uppmaningen.

Han har också skrivit en fråga till det 
Svenska Livsmedelsverket i ärendet, och 
då främst med utgångspunkten i att de 
aktuella tillsatserna inte fyller någon funk-
tion för konsumenterna.

Färgerna som nämns i skrivelsen till hälso-
kommissionären:

E 102 Tartrazin (gult)
E 104 Kinolingult *
E 110 Para-orange
E122 Azorubin/karmosin (rött)
E124 Nykockin (rött)
E 129 Allurarött

*tillhör inte azofärgerna

Hälsofrämjandet fick stopp på azofär-
gerna under 70-80-talen men efter inträdet 
i EU kom de tillbaka. Vi har under flera 
år krävt ett nytt förbud mot dessa onödiga 
färgämnen. För att rädda våra barns hälsa 
måste dessa och andra skadliga tillsatser 
bort från våra livsmedel.

Nu kommer det nya krav på 

stopp för 
azofärger

Mycket talar för att vår livsstil – vår 
kost även skyddar vår kropp mot Uv-
ljusets eventuella skador.

I dagspressen kommer den ena varningen 
efter den andra om hur farlig solen är. 
Visst skall vi vara försiktiga särskilt när 
det gäller barnens solande – de har en mer 
ömtålig hud.

Men vi behöver solen som bland annat 
Björn Lidén påpekade i vår artikel i ett ti-
digare nummer av Vegetar. 

Enligt Björn Lidén, f.d. överläkare på 
Österåsens Hälsohem, riskerar vi D-vita-
minbrist i Sverige. Läkartidningen innehöll 
förra året hela sex inslag om ”solskensvita-
minet”. Redan på framsidan av tidningen 
pekas D-vitaminbristen ut som ett mycket 
stort hot mot folkhälsan.

I en artikel av Läkartidningen berättar 
man även att solning motverkar minst 30-
talet sjukdomar bland vilka Västvärldens 
största folksjukdomar åderförkalknings- 
och cancersjukdomarna ingår. Tidningen 
innehåller också ett inlägg av professor 
Åke Bruce från Livsmedelsverket, han 
skriver bl.a. att D-vitamin har avancerat 
från att ses som ett ganska trivialt vitamin 
med effekt huvudsakligen för kalciumom-
sättning och bentäthets-status till att upp-
märksammas som en möjlig aktör vid flera 
av våra folksjukdomar

Men den största, hela fem helsidor långa 
D-vitaminartikeln i Läkartidningen, är 
skriven av Mats Humble, överläkare, Akt-
utpsykiatriska kliniken, Universitetssjuk-
huset MAS. I rubriken till hans artikel står 
det: “Prevention och behandling skulle 
kunna ge oanade folkhälsoeffekter”. Det 
skall påpekas att artikeln är faktagranskad 
och godkänd av andra experter. Överläka-
re Humble skriver: “Eftersom UVB i sol-
skenet filtreras bort i atmosfären när solen 
står lågt, kan vi på våra breddgrader bara 
bilda D-vitamin några timmar runt lunch-
tid under det ljusa halvåret, vid midsom-
martid något mer

Helena Nyblom har i sin bok ”Supermat 
– vägen till et friskare liv”, som vi recense-
rade i Vegetar nr 1-2008 bland annat re-
dovisat hur Lykopen fungerar som en inre 
solskyddsfaktor. Lykopen är ett rött färg-
pigmentsom finns ibland annat tomater.

Hon skriver;
Studier har kunnat visa att lykopen från 
tomater minskar blodplättarnas klibbighet 
med 70 procent, men blodet förmåga att 
levra sig vid skador påverkas inte. Att äta 
tomater regelbundet kan alltså minska ris-
ken för att proppar utvecklas.

Lykopen fungerar som solskydd – låter 
det för bra för att vara sant? Det stäm-
mer faktiskt! Tanken är förståss inte att du 
ska smörja in dig med tomatketchup nästa 
gång du går ut i solen utan lykopen funge-
rar som en inre solskyddsfaktor på samma 
sätt som betakaroten gör.

En tysk studie visade att om man åt 16 
mg lykopen dagligen, viket motsvarar 40g 
tomatpuré, ökade hudens skydd mot sol-
ljuset med 40 procent. Det innebär att de 
personer som fick i sig lykopen kunde ut-
sättas för 40 procent mer UV-ljus innan de 
blev röda i huden som tecken på solskada. 
Betyder det att om du dricker ett glas to-
matjuice en solig dag så kommer du att få 
en ökad inre solskyddsfaktor (SPF=Sun 
Protection Factor)? Tyvärr inte. Lykopen 
måste lagras i huden och det tar ett par 
månader. Dessutom måste lykopen tillfö-
ras regelbundet eftersom det inte lagras i 
kroppen någon längre tid. Så om du vill ha 
ett ökat skydd mot UV-ljus är min rekom-
mendation att få i dig lite tomatprodukter 
dagligen.

En tysk studie visade att hudens struktur 
förbättrades påtagligt med en kost rik på 
antioxidanter som E-vitamin, selen och 
olika karotenoider som lykopen och be-
takaroten. Bland annat kunde man se att 
tjockleken på huden ökade. Tunn och skör 
hud är ett tecken på en åldrad hud.

Mängden lykopen i olika tomatprodukter
Tomatpuré 1,2 dl 27 mg
Tomatjiuce 2,4 dl 22 mg
Ketchup 2 msk   5,8 mg
Tomat, medium   3 mg

Min rekommendation:
Ät dagligen ett par skedar tomatsås, ket-
chup, tomatjuice eller annan typ av pro-
cessad tomat. Däremellan är det bra att 
ett par gånger i veckan äta färska tomater. 
Glöm inte att alltid äta något nyttigt fett 
samtidigt.

Sola eller inte 
– äR fRågAN
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Alf Spångberg, folkskollärare, Fil kand, 
präst och läkare, är en av Are Waerlands 
uppskattade lärljungar som fört den Waer-
landska råkostens fana högt – i form av 
vegankost. Hans långa samarbete med 
Lilly Johansson och professor Olof Lin-
dahl resulterade i Föllingeprojektet – ett 
forskningsprojekt som senare följts upp av 
”Vegankost för reumatiker” en forskning 
som han fullföljde på Karolinska sjukhuset 
i Solna tillsammans med flera forskarkol-
legor.

Hans starka tro på och intensiva arbete 

för att visa på motionens och kostens roll 
för att förebygga och undanröja olika 
sjukdomssymtom har varit av stort värde 
för många människor runt om i landet.

RHF och Hälsa vill med 2008 års Wae-
rlandstipendium markera hans mångåriga 
och värdefulla arbete i Waerlands anda till 
fromma för folkhälsan i Sverige.

Han är även unik på ett annat sätt då 
han förmodligen är den ende som sprungit 
Stockholm Maraton mitt i en längre faste-
period – och kommit i mål.

Alf Spångberg har fått
2008 års Waerlandstipendium

vi svenskar blir alltmer stressade av 
våra mobiltelefoner.
Nu måste vi fundera på i vilken 
utsträckning vi faktiskt behöver vara 
nåbara, säger Sara thomée, psykolog 
och doktorand vid göteborgs 
universitet.

Mobilen ringer. Överallt. Jämt. Och vi blir 
alltmer stressade av att vem som helst kan 
nå oss – hela tiden. Möjligheten att vara 
nåbar oavsett tid och plats ställer ju höga 
krav på vår förmåga att själva sätta grän-
ser och hantera risken att bli störda och 
avbrutna.

experten: våga stänga av
Sätt gränser

Stäng av, lita på telefonsvararen. Klargör 

också detta för din arbetsgivare om du 
måste vara nåbar utanför arbetstid.

Stäng av sms-signal
Den stör mer än du tror. Med signalen av-
stängd är det du som bestämmer när du 
har tid.

Stäng av i förväg
Om du behöver sammanhängande tid utan 
att bli störd, se till att stänga av mobilen 
eller ringsignalen i förväg.

Lita på svararen
Om någon ringer och du inte har tid att 
prata med personen som ringer, låt då 
samtalet gå till telefonsvararen istället. Du, 
jag sitter upptagen i ett möte, kan jag ringa 
upp? Är en onödig fras.

metro 2008-05-08

Bli vän med mobilstressen Klimatvänlig örtpesto från Dalen
2 vitlöksklyftor
1 tsk salt
50 g parmensanost, riven, gärna KRAV
30 g persilja
30-50 g vilda örter (maskros, nässlor, späda 
björklöv, kirskål, målla, gökärt, rödklöver samt en och annan smörblomma att dekorera med.)
30 g små kapris
Rivet skal av en 1 citron
Svartpeppar från kvarnen
2 dl olivolja

1. Plocka fram alla ingredienser
2. Skölj de vilda örterna och skär i bitar
3.  Lägg alla ingredienser en mixer och kör till en 

jämn smet. Smaka av.
4.  Häll upp i skål och dekorera med smörblommor och rödklöverblommor.

recept AnnA-LiSA Stenudd
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Rabattguiden
har fått en ny hälsokostbutik, ett reseföretag 
och ett egenvårdsföretag som erbjuder våra 
medlemmar rabatt.
Butik Vitamin, Centralgatan 11, Sundsvall
Tel 060-15 69 00. 10%
Wi-resor AB, BirgerJarlsgatan, Stockholm
Tel 0771-14 30 30, www.wiresor.se
info@wiresor.se   5%

Zonsense, c/o alven skin clinic, Nybrogatan 70, 
Stockholm. 073-813 17 49.
Massage, koppning, zonterapi och celluitbe-
handling. www.zonsense.com   10%

Vi hälsar de tre företagen välkommen till vår 
Rabattguide och tackar för samarbetet.

Den aktuella Rabattguiden kommer i nästa 
nummer av Vegetar. Den finns även på våra 
hemsidor. www.vegetarian.se eller www.halso-
framjandet.se.

Veggo Bacon
NYHET !

Veggo hittar ni hos alla...

Hemköp, Willys, Tempo,
och många

ICA.

www.veggo.se

När ska vi få naturlig mat?
Konsumenter manipuleras allt oftare när 
det gäller våra livsmedel.

I Vegetar nr 1-2008 recenserade vi boken 
”Den hemlige kocken” av Mats-Eric Nils-
son, som avslöjade livsmedelsindustrins 
fusk med vår mat.

I Göteborgsposten i april kom ytterligare 
ett tecken på fusk, nämligen att ”ost inte 
alltid är ost”. I artikeln kan man läsa föl-
jande:

Påsar i butikerna som ser ut som riven 
ost innehåller i själva verket ofta annat än 
riven ost. Under varunamnen Riven Piz-
zamix, Texmexmix eller Gratängmix säljs 
produkter som konkurrerar med den rivna 
osten i kyldiskarna. Men innehållet kan till 
70 procent vara en råvara som inte alls är 
ost. Råvaran kallas i innehållsdeklaratio-
nen för ”ananlog ost” och består främst av 
vegetabiliskt fett.

- Produkterna är vilseledande och oklara 
, säger inspektör Susanne Sylvén på Livs-
medelsverket till Göteborgs-Posten.

I en tematidning som fanns med som an-
nons i Svenska Dagbladet från Mediapla-
net gavs en del enkla tips.

Motion gör dig yngre
Det visar en ny studie av amerikanska och 
brittiska forskare. Forskarna har studerat 
motionsvanorna hos mer än 2.400 brittis-
ka tvillingar i åldrarna 18-81 år. Resulta-
tet visar att den som motionerar minst tre 
timmar i veckan är biologiskt tio år yngre i 
kroppen än den som inte tränar.

– Det är intressant att se att det räcker 
med måttlig träning, det måste inte vara 
extremt mycket eller särskilt hård träning, 
säger Nancy Pedersen professor i medi-
cinsk epidemiologi och biostatistik vid Ka-
rolinska Institutet till DN.

Kondition viktigare än vikt
En amerikansk studie, visar att äldre per-
soner, oavsett vikt, med god kondition, 
lever längre än smala och normalviktiga 
men otränade människor. Konditionen 
minskar dödligheten och risken för hjärt-
kärlsjukdom, som högt blodtryck, diabe-
tes eller höga blodfetter, även hos personer 
med fetma. Fysisk aktivitet för äldre borde 
därför ordineras av läkare anser forskar-
lager.

Vill du cykla som motion och uppleva 
Stockholms och Göteborgs sevärdheter 
kan du skaffa Cykla i Stockholms City, 
Cykel & Turistkarta Storstockholm och 
Cykel & turistkarta Storgöteborg.

Du kan köpa böckerna hos din bokhand-
lare, hos www.svenska-cykelsallskapet.se, 
på adlibris.se eller bokus.com

Vårdikt
Visst är det nåt särskilt, det vi kallar vår.
Ibland är det snö, is och kyla som rår
Ibland strömmar regnet i floder ner,
Men nån gång emellanåt solen man ser.
Då står man där undrande: ”Säg, är det sant,
Att det faktiskt kan vara så fint och grant!”

Ty hästhovar lyser och sprider sitt gull,
Och säljen av pälsklädda knoppar är full, och endast 
mot norr ligger snöfläckar kvar.
Så nog är det sant, att vi även i år
Kan ödmjukt och tacksamt se fram mot en nya vår.

Ragnhild Svensson, Kristinehamn

Vardagstips till motion
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Ekologiskt 
Korn & Vetegräs - 

med Super Chlorella

Det kan inte 
bli grönare!

GR
EE

N 
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S

Bättre Hälsa AB
Tel 08-664 50 33
www.vitaminer.nu

Sommaren står för dörren med alla sina för-
hoppningsvis kraftgivande och stärkande 
dagar efter en lång vinter. Många aktivite-
ter ute i det gröna ska hinnas med. Allt från 
vandringar, cykelturer och bad till att plocka 
nässlor och annat nyttigt och gott som finns i 
naturen. Är du intresserad av att lära dig mer 
om ”naturens skafferi” kan vi tipsa om ”Det 
gröna apoteket”. Den är skriven av Marie-
Louise Eklöf som driver Inspiras affärs- och 

utbildningsverksamhet i Stockholm. 
www.inspira.cc
Boken som är på 151 sidor och inbunden är 
en fantastiskt fin bok om att bruka och bereda 
terapeutiska örter.
Boken finns att köpa på Inspira för 250 kr.
En skön och härlig sommar önskar

ewA SAnGwALL SvF
piA BexeLL rHF

SÄDESKVARNAR
FLINGKVARNAR

JOSPRESSAR
GRODDAPPARATER
TORKAPPARATER
VATTENRENARE

MJÖLKSYRNINGS-
KRUKOR M.M.

Björnåsvägen 42
448 91 Floda

Tel & fax: 0302-359 79
Prospekt GRATIS!

www.kvarnspecialisten.se

Hos oss hittar du
allt inom ekologiska,

biodynamiska
livsmedel, hudvård,

kosttillskott och
ayurVediska produkter

Även postorder.

Folkungagatan 68, 
T Medborgarplatsen tel. 08-641 27 12

Öppet mån - fre 10 - 18 lör 11 -15

Välkommen till

Vill Du annonsera i Vegetar-Börsen, kontakta
Gert Jakobsson,  tel 0660-26 61 06,  fax 0660-26 61 10.

E-post: gert.jakobsson@daus.se

EGETAR-BÖRS

Hej alla!
OBS! Har du gått in som ny medlem 

under 2008 och saknar ditt medlemskort, 
vänligen kontakta kansliet.
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Posttidning B

NYHET

Ät mer grönsaker.
Ät smördeg!

Vi har lyckats baka in 50% grönsaker i vår nya smördeg! 
I frysdisken finns våra 3 goda varianter – Spenat, Tomat & Basilika och Morot.

www.halsanskok.se
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