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TOPPHÄLSAS
KOSTEXPERT
HAR KOLL PÅ
VAD DU FÅR
I DIG!

Vilket ”socker” är bäst – att baka på, ha i kaffet eller smoothien?
De vi testat innehåller nästan lika många kalorier (förutom stevia
produkten). Honung, agave och kokossocker har lägre GI, och
mer vitaminer och mineraler än vanligt socker – men hur mycket
äter man? Och tänk på att ju mer smak och sötma – desto mindre
behöver du använda. AV KARIN MAGNUSSON

TOPPFAVORIT!

SÖTNINGSALTERNATIV:

EKOLOGISKT SVENSK
STRÖSOCKER HONUNG
DANSUKKER

HONUNGS
FÖRÄDLING

Pris/förpackning
Pris/kg

20,95 kr/1 kg
20,95 kr/kg

59,95/500 g
119,90 kr/kg

Kcal/100 g

400 kcal

Protein/g

HERMESETAS

RENÉE VOLTAIRE

29,95 kr/180 g
166 kr/kg

82,90 kr/250 g
331,60 kr/kg

69 kr/200 g
345 kr/kg

320 kcal

300 kcal

0 kcal

378 kcal

0g

0g

0g

0g

1,8 g

Kolhydrater/100 g
Varav sockerarter

100 g
100 g

80 g
80 g

75 g
75 g

99,3 g
0,2 g

92 g
92 g

Fett/100

0g

0g

0g

0g

0g

Ekologiskt rör
socker.

Honung.

Koncentrerad,
ekologisk agave
juice.

Sötningsmedel er
ytritol* (99,15 %) och
steviolglykosider
(0, 7 %), naturliga
smakämnen 0,15 %.

Ekologisk kristal
liserad kokos
blomsnektar.

”Består av sockeralkoholen erytriol
(räknas till kolhydrater, men har
ingen påverkan på
blodsockret) och
en liten mängd
steviaglykosider.
Sockeralkoholer
kan ge gasig mage
och diarré, särskilt
för dem med
IBS-mage. Kalorifritt, påverkar inte
blodsockret.”

”En oraffinerad produkt
som innehåller
små mängder
vitaminer och
antioxidanter.
Lägre GI än
vanligt socker.
Mild smak,
nästan lite åt
kolahållet. Gott
att söta energibollar med eller
strö över när du
rostar mandlar.”

Innehåll

g

Tomt på
näring

Så här
tycker
Karin:

TO P P H Ä L S A S
KO ST RÅ D G I VA R E
KARIN
M AG N U S S O N .

”Näringsmässigt
är socker ’tom
energi’. Det ger
oss energi, men
ingen näring i
form av vitaminer
och mineraler.
Har högt GI,
vilket också det
är en anledning
att inte äta för
mycket.”

Sötast
smak!
”Innehåller, till
skillnad från
socker, en liten
mängd vitaminer
och mineraler. Ett
plus för att produkten är svenskproducerad
och – vetenskap
eller ej – visst
fungerar honung
mot halsont och
förkylningar?”

Vitaminer &
mineraler
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AGAVESIRAP STEVIA SWEET KOKOS
URTEKRAM
CRYSTAL
SOCKER

”Agavesirap är
sötare i smaken
än honung och
vanligt socker,
vilket gör att du
inte behöver
ta så mycket.
Innehåller lite
mineraler och
antioxidanter.
Lägre GI-värde än vanligt
socker. Används
på samma sätt
som honung; i
te, smoothies,
bakning.”

  Helt kalorifritt!

Smakar
kola!

