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Annons

rikning av mjöl. 
Ungefär en tredjedel av de

drygt 20 remissvaren är posi-
tiva till obligatorisk berik-
ning. Två remissinstanser väl-
jer att inte ta ställning. En
knapp handfull är tydligt för
frivillig berikning som alter-
nativ, men de finns också de
som är tydligt emot även fri-
villig berikning eftersom det
bland annat skulle »omöjlig-
göra en uppföljning av effek-

terna så länge man inte kan
identifiera kvinnor som ätit
bröd och andra produkter
producerade med berikat el-
ler oberikat mjöl«. (Bengt
Källén, professor emeritus,
Tornbladinstitutet i Lund).

Sara Gunnarsdotter

»Framförda risker med
att berika mjöl med
folsyra ställer eventu-
ell sjukdom hos äldre
mot livslångt lidande
hos nyfödda barn är
ett oetiskt argument
mot att förorda allmän
berikning av livsmedel
med folsyra.«

Sven Mattsson, docent,
Neurologisektionen inom Svenska

barnläkarföreningen

»Det behövs inget an-
nat än rent mjöl i på-
sen och ökad medve-
tenhet om näringsäm-
nen. Att medicinera
hela folket via maten
är fel.«

Johan Ununger, VD Saltå kvarn

I våras kom Statens bered-
ning för medicinsk utvärde-
ring (SBU) med en rapport om
den eventuella nyttan av att
berika mjöl med folsyra. 

Rapporten var en litteratur-
översikt som ställde nyttan i
form av minskat antal foster
med neuralrörsdefekter mot
risken i form av fler tvilling-
graviditeter. Även om SBU be-
rör andra risker, till exempel
ökad incidens för tjocktarms-
cancer så ingick inte det i den
systematiska översikten.

SBUs slutsatser var att berik-
ning av mjöl visserligen mins-
kar incidensen av neuralrörs-

defekter, men att det samlade
vetenskapliga underlaget be-
träffande nackdelar med all-
män berikning inte är till-
räckligt utrett för att kunna
säga att nyttan är större än
riskerna.
SBU-rapporten gjordes på
uppdrag av Livsmedelsverket
inför ett ställningstagande till
eventuell folsyraberikning av
livsmedel.

Sara Gunnarsdotter

läs mer Läs hela SBUs rapport:
http://www.sbu.se/Filer/Content0/
publikationer/1/Folsyra_2007.pdf

»Svårt att veta om nyttan
överväger riskerna«




