Andra gryn som passar i den här rätten:
bulgur, matkorn och matvete.

»Många av de nya produkterna är ett strå vassare än sina
gamla konkurrenter – både vad gäller näringsinnehåll och
hur de påverkar mättnad och blodsockernivå.«
54
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Grunda med

GRYN
Rishyllan är inte sig lik. Den kryllar av nya gryner, fröer
och korn som sägs kunna ersätta pasta, ris och potatis.
Nutritionisten Alexandra Petersson hissar och dissar.

M

Text Alexandra Petersson Foto Mikael Gustavsen Tack Syster Lycklig, för lån av porslin

ånga tycker nog att det känns
himla hälsosamt att ha qui
noa och bovete i skafferiet,
eller att efterfråga nakenhavre
på restaurang – men kunska
pen om de nylanserade grynens näringsinne
håll och särart är inte särskilt spridd. Det vill
vi ändra på med den här artikeln, där vi utvär
derar några av de mest efterfrågade nyheterna.
Den intuitiva känslan stämmer: många av
de nya produkterna är ett strå vassare än sina
gamla konkurrenter, både vad gäller närings
innehåll och hur de påverkar mättnad och
blodsockernivå. Den ofta höga andelen kost
fibrer är dessutom bra för tarmarna. Vissa av

grynerna, till exempel korn och havre, inne
håller betaglukaner – en speciell typ av kost
fiber som kan minska det skadliga kolestero
let, utjämna blodsockret samt minska risken
för hjärt- och kärlsjukdom. Proteininnehållet
varierar från gryn till gryn, men det är gene
rellt högre än i pasta, ris och potatis.
Vad är det då för typer av gryn som tillkom
mit? En del sorter, bland annat quinoa och
canihua, är fröer som importeras från långväga
länder. Men vi ser även gamla svenska kolhy
dratsvarianter som nu blivit trendiga på nytt,
korn och dinkel för att nämna några. Var gry
nerna odlas, och hur långt de transporteras, är
viktigt ur klimathänseende.

Det måste ses som positivt att det nu finns
fler än tre sorters kolhydrater att välja mellan,
men valet blir desto svårare. Varje gryn har sin
speciella smak, vissa är neutrala och andra mer
säregna i smaken – och många har dessutom
speciella egenskaper. Är du proteinjunkie? Då
kan quinoa passa dig. Glutenintolerant fin
smakare? Testa det utsökta canihuafröet, som
är något dyrare och svårare att få tag i men väl
värt besväret. Det lättlagade nakenhavret pas
sar dig som har ont om tid och bulgur är ett
säkert kort om du har ovana smaklökar.
Genom att prova dig fram, och lära dig mer
om produkternas näringsinnehåll, kan du göra
medvetna val i butiken.

»En fräsch sallad som passar till grillat kött, fågel eller fisk. Den är också god som den är,
som en lätt lunch eller picknickrätt. Valnötterna innehåller nyttiga fetter och ger både en
god smak och extra mättnad. Veganer kan ersätta getosten med blandade rostade frön.«
Alexandra Petersson, nutritionist

Somrig dinkelsallad med valnötter och getost
4 portioner
2 dl hel dinkel
1 grönsaksbuljongtärning (gärna ekologisk)
150 gram bladspenat
1 rödlök
Salt och peppar
2 msk rapsolja
3 msk färsk citronsaft
1 kruka mynta
3 tomater
50 gram valnötter
100 gram getost

skottsvatten och låt svalna. Skölj och grovhacka
spenaten, skala och finhacka rödlöken.
Stek rödlöken i olja och lägg sedan i spenaten –
rör om och låt spenaten »sjunka ihop«. Salta och
peppra.
Skär tomaterna i bitar. Tillsätt lök, spenat och
tomat till den avsvalnade dinkeln och tillsätt sedan
olja, citron och mynta. Salta och peppra dig fram
till en god smak.
Lägg upp dinkelblandningen på ett fat. Strö över
grovhackade valnötter och smula till sist över getosten. Garnera med citronskivor.

Skölj dinkelkornen och tillaga enligt anvisning, tillsammans med buljongtärningen. Sila bort över

Näringsvärde per portion: 405 kcal; 14 g protein,
23 g fett, 33 g kolhydrater.

VI TESTAR
SUPERGRYNER!
Hälsobetyg på 10 sorter

Sid. 60
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»Matvete kan vara ganska torrt och tråkigt om man inte tillsätter rätt kryddor. En riktigt god
smaksättare är sötman från tomat, extra sting från chili och frisk smak från bladpersilja –
precis den kombinationen hittar du i detta recept!«
Alexandra Petersson, nutritionist

Laxsallad med tomatkokt matvete
4 portioner
4 laxfiléer
4 dl matvete
2 msk tomatpuré
2 msk rapsolja
1 dl chilisås
1 tsk sambal oelek
6 dl vatten
1 buljongtärning (gärna ekologisk)
1 knippe bladpersilja
½ ask cocktailtomater
1 kruka romansallat
Salt och peppar
Lägg laxen i en ugnssäker form. Salta och peppra.
Grädda i ugnen i 200 grader i cirka 15–20 minuter.
Alternativt; lägg laxfiléerna på grillen som de är
eller på spett.

Skala och finhacka den gula löken. Fräs löken i
rapsolja i en kastrull, tillsätt tomatpuré, chilisås,
vatten, grönsaksbuljongtärning och salt. Låt koka
upp. Tillsätt matvetet och låt koka i cirka 15 minuter under lock på svag värme (eller enligt anvisning
på paketet). Låt matvetet stå i cirka 10 minuter
före servering, då blir kornen mjukare. Tillsätt bladpersiljan allra sist. Smaka av och tillsätt mer kryddor efter tycke och smak.
Skölj romansalladen och cocktailtomaterna och
lägg upp på en tallrik.
Servera laxen tillsammans med grönsaker och
det tomatkokta matvetet. Garnera med persilja
och ringla till sist lite olivolja eller rapsolja över
grönsakerna.
Näringsvärde per portion: 580 kcal; 35 g protein,
26 g fett, 51 g kolhydrater.

Andra gryn som passar i den här
rätten: röd eller svart quinoa, bovete,
amarant, nakenhavre.
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Sätt smak på grynen
Många gryner kan bli ganska smaklösa
om de kokas i enbart lättsaltat vatten.
Men det finns smakfulla alternativ.
Koka grynerna i buljong! Vilken buljong
som helst passar bra men Renée Voltaires
och Kung Markattas buljonger är både
nyttiga och goda. Buljonger som säljs i glasburk fungerar också bra.
Använd gärna färska kryddor som persilja,
timjan, oregano, rosmarin och mynta –
grovhacka och blanda i när grynerna kokat
klart. Du kan ha kryddor på lut i frysen, frys
in av dina färska eller köp i butik.

Andra gryn som passar i den här rätten:
bulgur, matkorn och bovete.

Gillar du eldig mat? Smaksätt med chili,
habanero, sambal oelek, cayennepeppar
och/eller vitlök. Findus har nyligen lanserat
både hackad vitlök och chili i fryst form
– praktiskt och bra! Ett annat hett tips är
Renée Voltaires »Eldigt örtsalt«, passar till
det mesta.
Sötma kan vara gott som smaksättare.
Häll en skvätt valfri juice i kokvattnet för lite
extra söt smak. Alternativt blanda i torkad
eller färsk frukt.
För de allra flesta gryner är det gott att
tillsätta oliv- eller rapsolja, vilket gör dem
saftigare.

»Canihua har ett högt proteininnehåll vilket är extra bra i vegetariska rätter, eftersom de då
ger bättre bättnad och näringsinnehåll. Om du är vegan – byt ut grädden mot havregrädde
och osten mot en blandning av färska kryddor och olivolja.«

Canihuafyllda paprikor
4 portioner
4 stora paprikor
2 dl canihuafrön
1 grönsaksbuljongtärning (gärna ekologisk)
1–2 msk finhackad röd chili
1 gul lök
1 pressad/finhackad vitlöksklyfta
250 gram fryst blandsvamp (Ica har en mix)
150 gram bladspenat
2 dl grädde
2 msk pinjenötter
1 dl ost
Olivolja/rapsolja
1 tsk torkad oregano/mejram
Salt och svartpeppar
Sätt ugnen på 225 grader. Skär bort paprikans
skaft och gröp ur kärnhuset. Koka canihuafröna
enligt anvisningen på paketet, tillsammans med

Alexandra Petersson, nutritionist

buljongtärningen. Lägg paprikorna i en ugnssäker
form, grädda i 10 minuter. Under tiden: stek lök,
chili och vitlök i lite olivolja – lägg över i en traktörpanna.
Stek svampen och lägg en över i samma traktörpanna och tillsätt där grädde, kryddor och rör
om. Låt det koka upp på medelvärme. Blanda i
bladpenaten och rör tills spenaten »sjunker in«.
Smaksätt med salt och peppar och eventuellt lite
mer buljongtärning. Tillsätt canihuafröna och rör
om. Ta bort traktörpannan från plattan.
Ta ut paprikorna och fyll dem med den varma
canihuablandningen, strö till sist på ost. Grädda i
ugn på samma temperatur i cirka 10 minuter.
Stek pinjenötterna i lite olja tills de blir gyllenbruna, strö dem på paprikorna. Servera de varma
paprikorna med en tomat- och gurksallad.
Näringsvärde per portion: 280 kcal;
11 g protein, 13 g fett, 28 g kolhydrater.

6 gryner utan gluten
– Amarant
– Bovete
– Hirs
– Quinoa
– Canihua
– Ris
Leta alltid efter den glutenfria symbolen på
förpackningen. Alla leverantörer klarar inte
alltid av att hålla olika grödor separerade
vid förädlingen.

Fyll frysen med gryn!
Ont om tid till vardags? Gör storkok av grynerna och frys in i portionspåsar. Platta till
påsarna innan du fryser dem så är det lättare att tina upp – och det går också lättare
att stapla paketen i frysen.
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Hirs
Amarant
Ett frö från amarantväxten som växer
runt om i världen, bland annat i Asien
och Sydamerika. Amarant påminner om
quinoa, som också är ett frö, och är lika
lätt att tillaga. Finns både som hela korn
och som mjöl.
Fabrikat: Urtekram (500 gram)
Cirkapris: 30 kronor
Näringsinnehåll: Rik källa till protein
(14 gram per 100 gram) och kostfibrer
(7 gram per 100 gram) samt flera vitaminer
och mineraler som exempelvis magnesium,
kalcium och järn.
Gluteninnehåll: Nej
Passar till: Gör vegetariska biffar, ha det
som matig ingrediens i röror och grytor.
Gott att koka gröt på, speciellt tillsammans
med kanel, ingefära och torkade aprikoser.
Kuriosa: Amarantfrön går att poppa som
popcorn. Poppa cirka 1 msk frön åt gången
i lite olja i en panna, försiktigt så att de inte
bränns. Använd de poppade amarantfröna
som snacks eller blanda ut i din müsli.
*Amarant får högsta
betyg vad gäller näringsinnehåll, men den långa
transportsträckan påverkar klimatet och sänker
därmed betyget.

HÄLSOBETYG:

4

*
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Bovete
Odlas i Sverige och är ett frö från en
växt som är släkt med rabarber. Bovete
mättar bra och är lättsmält för kroppen.
Vissa studier har visat att proteinet i
bovete gör det svårare för kroppen att ta
upp kolesterol från maten. Namnet till
trots – bovete innehåller inte vete.
Fabrikat: Biofood (500 gram)
Cirkapris: 23 kronor
Näringsinnehåll: Bra innehåll av protein
(11 gram per 100 gram), kostfibrer (6 gram
per 100 gram), vitaminer och mineraler.
Relativt högt magnesiuminnehåll.
Gluteninnehåll: Nej
Passar till: Bovete fungerar utmärkt i
matlagning som ett alternativ till ris och är
även bra vid bakning. Blinier, de berömda
ryska plättarna, görs på bovetemjöl. Vill du
baka eller göra gröt på bovete ska du köpa
krossat.
Kuriosa: Bovete innehåller antioxidanten
rutin som kan ha en roll
i förebyggandet av högt
kolesterol samt motverka högt blodtryck.

HÄLSOBETYG:

4

Hirs är ett gammalt sädesslag som man
tror odlades i Sverige under stenåldern.
Eftersom hirs innehåller fleromättade
fettsyror så har det en kortare hållbarhet, så håll koll på bäst-före-datum.
Blötläggning av hirs någon timme innan
kokning gör att mineralerna lättare tas
upp av kroppen, men det går även bra att
koka hirsen utan blötläggning.
Fabrikat: Urtekram (500 gram)
Cirkapris: 20 kronor
Näringsinnehåll: Bra innehåll av protein
(11 gram per 100 gram) och kostfibrer
(3 gram per 100 gram). Hirs är extra rikt på
kisel men även B-vitaminer, magnesium,
zink, kalium och järn.
Gluteninnehåll: Nej
Passar till: Hirs kan användas istället för
ris, till gröt eller i bröd. Hirs finns även som
flingor och är då goda i müsli, gröt och vid
bakning.
Kuriosa: Hirs innehåller ett slags bitterämne kallat saponiner, som varken är goda
eller särskilt nyttiga. Före tillagning bör man
skölja hirs i kokande vatten för att få bort
det bittra – eller så kan man sila bort uppkokningsvatten och koka i nytt vatten.
*Förhållandevis lågt
fiberinnehåll, samt
lång transportsträcka
som bidrar till sämre
klimatpåverkan, sänker
betyget.

HÄLSOBETYG:

4

*
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Quinoa

Canihua

Bulgur

Quinoa är ett frö från en växt besläktad
med spenat och rödbeta. Odlas i USA
och Kina men även i Sverige. Precis
som hirs innehåller quinoa bitterämnet
saponiner – läs under hirs hur du får bort
dessa. Quinoa har blivit ett populärt hälsotillbehör för svenskarna; gryn, mjöl och
pasta av quinoa kan idag hittas i de flesta
livsmedelsbutiker.
Fabrikat: Frebaco (500 gram)
Cirkapris: 35 kronor
Näringsinnehåll: Rikt på protein (12 gram
per 100 gram) och kostfibrer (9,5 gram
per 100 gram). Quinoa är en bra källa till
B-vitaminer, järn, kalium, magnesium, zink
och innehåller nästan lika mycket kalcium
som mjölk.
Gluteninnehåll: Nej
Passar till: Matigt tillbehör i sallader, grytor
och soppor. Kan ätas varm som kall och är
enkelt att tillaga. Den svarta och röda quinoan är något krispigare än den vita.
Kuriosa: Quinoa kommer ursprungligen
från Anderna, där den var en av inka
indianernas stapelvaror.

Canihua är ett fortfarande ganska okänt
frö som kommer från Peru – men kanske
är det på väg att bli »det nya quinoa«?
Det är mindre i storleken, tar lite längre
tid att tillaga, är dyrt och rätt svårt att få
tag i – men väl värt det extra besväret.
Du hittar canihua i välsorterade mat- och
hälsokostbutiker.
Fabrikat: Bio Food (300 gram)
Cirkapris: 43 kronor
Näringsinnehåll: Rikt på protein (14 gram
per 100 gram) och kostfiber (10 gram per
100 gram) samt de fleromättade fett
syrorna omega 3 och 6. Innehåller även
mineralerna kalcium, magnesium och järn.
Gluteninnehåll: Nej
Passar till: Goda i sallader eller som tillbehör istället för ris eller pasta. Canihuafröna
är utsökta att rosta och sedan användas till
gröt eller i müsli.
Kuriosa: Canihua innehåller olika typer av
polyfenoler (till exempel flavonoider), vilka
har en antioxidativ verkan som kan påverka
vår hälsa positivt.

Bulgur är vete (durumvete) som förkokats, torkats och därefter krossats
i bitar. Det kommer ursprungligen från
Asien och Mellanöstern. Bulgur är både
enkelt, billigt och går snabbt att tillaga
och det är mycket lagringståligt – ett
bra nybörjargryn! Bulgur liknar couscous
men eftersom mer av vetekornet har
använts så innehåller bulgur en högre
halt av protein, mineraler, vitaminer
samt fibrer.
Fabrikat: Urtekram (500 gram)
Cirkapris: 20 kronor
Näringsinnehåll: Rikt på protein (12 gram
per 100 gram) och kostfibrer (12 gram
per 100 gram) och innehåller bra med
B-vitaminer, magnesium och fosfor.
Gluteninnehåll: Ja
Passar till: Ett utmärkt alternativ till potatis, ris och pasta. God att använda i sallader
och soppor som ett matigt tillbehör. Kan
ätas varm som kall och tack vare den neutrala smaken passar bulgur till både kött,
fågel, fisk och vegetariska rätter. Det går
bra att göra biffar av bulgur.
Kuriosa: Bulgur är ett av
de äldsta förädlade livsmedlen och sägs ha ätits
sedan åtminstone 4 000
år tillbaka i tiden – och
omnämns i Bibeln.

*Quinoa får högsta
betyg vad gäller närings
innehåll, men den långa
transportsträckan sänker betyget.

HÄLSOBETYG:

4

*Canihua får högsta
betyg vad gäller näringsinnehåll, men den långa
transportsträckan påverkar klimatet och sänker
därmed betyget.

*

HÄLSOBETYG:

4

*

Matvete
Matvete är helt vete där man tagit bort en
del av det yttre skalet men lämnat grodden
kvar. Detta gör att det innehåller mer näring
än ytterligare behandlade veteprodukter,
som till exempel couscous. Helt vete har
längre koktid än matvete.
Matvete är ett mättande och nyttigt alternativ till ris. Det växer och odlas i Sverige.
Fabrikat: Frebaco (500 gram)
Cirkapris: 14 kronor
Näringsinnehåll: Bra källa till protein (10 gram
per 100) och kostfibrer (11 gram per 100). Plus
B-vitaminer, magnesium, zink, järn och fosfor.

HÄLSOBETYG:

4

Gluteninnehåll: Ja
Passar till: Gott i sallader och soppor eller som
tillbehör istället för ris eller pasta. Matvete passar utmärkt till köttfärs och smaken förhöjs
bland annat av svamp, rotfrukter, lök, senap,
getost och persilja. Mixa gärna ihop med matkorn.
Kuriosa: Helt vete går
utmärkt att grodda, testa
hemma! Vetegroddar har ett
riktigt bra näringsinnehåll av
nyttiga fettsyror, mineraler,
B- och E-vitamin.

HÄLSOBETYG:

5
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Matkorn

Dinkel

Nakenhavre

Korn är ett sädesslag som vi har en lång
tradition av att odla i Sverige. Grynen är
större än couscous och bulgur och konsistensen påminner om råris. Skillnaden
mellan korngryn och matkorn är själva
koktiden; matkorn är ett dubbelslipat
korn där koktiden endast är 12 minuter –
jämfört med korngryn som ska kokas i 30
minuter. Korn innehåller ett särskilt bra
prebiotika som ger näring åt tarmbakterierna.
Fabrikat: Frebaco (500 gram)
Cirkapris: 18 kronor
Näringsinnehåll: Bra källa till protein
(11 gram per 100 gram) och kostfibrer
(8,5 gram per 100 gram) samt rikligt med
B-vitaminer, kalium, magnesium och fosfor.
Matkorn är en rik källa till betaglukaner.
Gluteninnehåll: Ja
Passar till: God att använda i sallader och
soppor som ett matigt tillbehör, varm som
kall. »Kornotto«och matkornsplättar är
exempel på goda maträtter gjorda på korn.
Kuriosa: Kokt korn har gynnsam effekt på
blodsockret och mättnadskänslan. I en
ny studie från Lunds Tekniska Högskola
såg man att kokt korn stimulerar ett mättnadshormon (GLP-1);
testpersonerna åt en
betydligt mindre mängd
mat om de hade ätit kokt
korn på kvällen. Detta
gäller dock HELA korn.

Dinkel är ett ursädeskorn som är släkt
med vete, även kallat »gammelvete«
och »spelt«. Det har nu blivit populärt
igen, då det både är näringsrikt och välsmakande. Dinkel har högre proteinhalt
av god kvalitet jämfört med vanligt vete.
Det är nötaktigt i smaken och mer lättsmält för kroppen än vete. Odlas bland
annat på Gotland.
Fabrikat: Urtekram (500 gram)
Cirkapris: 20 kronor
Näringsinnehåll: Rik källa till protein (13
gram per 100 gram) och kostfibrer (cirka
8,5 gram per 100 gram) samt innehåller
B-vitaminer, järn, magnesium och kisel.
Dinkel innehåller även nyttiga fettsyror.
Gluteninnehåll: Ja
Passar till: Kokt hel dinkel är gott i sallader,
grytor, bröd och som ris. Dinkelmjöl (fullkornsmjöl och siktat mjöl) passar utmärkt
i pajdegar, bröd och pannkakor. Om du ska
byta ut vetemjöl mot dinkelmjöl, tillsätt då
lite mindre mängd än i receptet då dinkel
tar upp mer vätska. Det finns även dinkel i
form av flingor, mannagryn, ris och kli.
Kuriosa: På 1100-talet fanns det en nunna,
Hildegard von Bingen, som lovordade dinkel. Hon ansåg det vara
det bästa av alla spannmål eftersom det genom
sin »fullvärdiga näring«
främjade cellförnyelse,
muskel- och blodbildning.

Nakenhavre är en mycket intressant
havresort! Den är utan skal, därav namnet, och har mer smak och högre näringsinnehåll än vanlig havre. Den kommer
ursprungligen från Kina och Mongoliet
och kom till Europa under förra seklet.
Odlas i liten utsträckning i Sverige.
Fabrikat: Bio Food (500 gram)
Cirkapris: 32 kronor
Näringsinnehåll: Rik källa på protein
(16–18 gram per 100 gram) samt mineraler
som järn, kalcium, magnesium, fosfor och
zink samt vitamin E. Innehåller även olika
typer av polyfenoler, en grupp antioxidanter. Det finns även nyttiga enkelomättade
fettsyror i nakenhavre, samt betaglukaner.
Tyvärr är det bara en del av mineralinnehållet som kommer oss människor till godo,
då fytinsyran försvårar kroppens upptag av
kalcium, järn och magnesium. Alla cerealier
innehåller fytinsyra, men havrets fytinsyra
är ovanligt effektiv.
Gluteninnehåll: Ja
Passar till: Gott i sallader och soppor som
ett matigt tillbehör, varm som kall. Används
även till gröt och i matbröd.
Kuriosa: Nakenhavre är ett mytomspunnet gryn och har under
århundranden saluförts
med löften om diverse
mirakeleffekter. Det sägs
bland annat ha en lugnande effekt på kroppen
och motverka stress.

Shoppa gryner på nätet

Gryniga budgettips!

Klimatsmarta gryner

En del av grynerna kan vara svåra att hitta i
din mataffär, men många större affärer har
numera välsorterade grynhyllor. Kika efter
märken som Urtekram, Biofood, Risenta,
Go Green, Frebaco, Kung Markatta, Renée
Voltaire och Saltå kvarn. Annars kan det
vara en bra idé att googla på de olika grynerna och beställa dem på nätet.
Webbshopar värda att kolla i:
allergimat.com
gryningen.eu
småskaligt.se

De billigaste grynerna är couscous, matkorn, matvete och bulgur – varav de tre
sistnämnda är bäst ur näringssynpunkt.
Att slänga mat är varken bra för ekonomin
eller plånboken; om det blir några gryn över
– frys in och använd i till exempel en gryta
eller omelett för en matigare måltid.

Välj gärna svenska och ekologiska produkter, helst med KRAV-märkning. Det senare
garanterar att ingen konstgödning använts,
vilket minskar växthusgasutsläpp och gynnar biologisk mångfald. KRAV-certifierad
mat odlas utan kemiska bekämpnings
medel och innehåller inga naturfrämmande
tillsatser.
Svensktillverkade gryn ger kortare transporter och är därmed bättre för vår jord.
Exempel på klimatsmarta gryner: matkorn,
matvete, bovete, dinkel. Quinoa är mindre
miljöbelastande jämfört med till exempel
ris, men lite beroende på ursprungsland så
kan transportsträckan vara lång.
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