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Antonia Trichopoulou 

Vad är medelhavsmat? 

Mediterranean Diet Score 
N Engl J Med 2003;348:2599-2608 
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Medelhavsmat - ett kostmönster 
 mycket omättat, lite mättat fett 
 baljväxter 
 frukt och grönsaker 
 nötter, mandel 
 mycket spannmål 
 fisk och skaldjur 
 måttlig alkohol konsumtion 
  lite kött och köttprodukter 
 lite mjölk och mejeriprodukter  

Livsmedelsverkets kostråd på vetenskaplig grund 
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Mekanismer 

Interventioner 
Kliniska studier 

Observationer 
Ekologiska och epidemiologiska  

studier 

Forskning om mat och hälsa 

Medelhavsmat och hälsa -  
god vetenskaplig grund 



29 maj 2013 Hellénius 9 

Sofi F et al. BMJ 2008;337:1344 (e pub) 

Medelhavsmat ger längre liv? 
Meta-analys,12 prospektiva kohortstudier, 1 574 299 deltagare.  
Uppföljningstid 3 – 18 år  

Total dödlighet (livslängd), RR med CI,  
i relation till följsamhet Medelhavsmat 
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Sofi F et al. BMJ 2008;337:1344 (e pub) 

Medelhavsmat minskar risken  
för hjärtkärlsjukdom? 
Meta-analys,12 prospektiva kohortstudier, 1 574 299 deltagare.  
Uppföljningstid 3 – 18 år  

Hjärtkärldödlighet, RR med CI, i relation till  
följsamhet Medelhavsmat 
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Sofi F et al. BMJ 2008;337:1344 (e pub) 

Medelhavsmat minskar risken för cancer? 
Meta-analys,12 prospektiva kohortstudier, 1 574 299 deltagare.  
Uppföljningstid 3 – 18 år  

Cancerdödlighet, RR med CI, i relation till  
följsamhet Medelhavsmat 
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Sofi F et al. BMJ 2008;337:1344 (e pub) 

Medelhavsmat minskar risken för 
Parkinssons sjukdom och Alzheimers sjukdom?  
Meta-analys,12 prospektiva kohortstudier, 1 574 299 deltagare.  
Uppföljningstid 3 – 18 år  

Neurodegenerativa sjukdomar,  RR med CI, 
 i relation till följsamhet Medelhavsmat 



Sofi F et al. Am J Clin Nutr 2010. Epub) 



Fung TT et al. Ann Intern Med 2010;153:289-298.  

Nurses Health Study, 85 168 kvinnor, 35-59 år, 
följdes i 26 år, upprepade kostregistreringar 
 
Health Professionals, 44 548 män, 40-75 år, 
följdes i 20 år, upprepade kostregistreringar 

LCHF med animaliskt fett och protein  
                ökad dödlighet 
 
LCHF med vegetabiliskt fett och protein 
 minskad dödlighet 

Det är skillnad på fett och fett! 
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De Koning, L et al. Am J Clin Nutr 2011;93:844. 
De Koning et al Diabetes care 2011;34:1150. 

 Health Professionals Study 
 40 475 friska män, 40-75 år 
 följdes upp till 20 år 
 kostundersökningar var 4e år 
 2 689 fick typ 2 diabetes 
 risk för diabetes i relation till 
    olika kostmönster 

Minskad risk för typ 2 diabetes  
hos män som äter ”medelhavslikt”  

lite kolhydrater och mycket animaliskt fett och protein 
                   ökad risk 
medelhavslikt kostmönster 
                   minskad risk  



Risk att dö 

Kostmönster och hälsa  

NNR-lik, HDI (Nordiska Näringrek) 
Medelshavslik 
Atkinslik (LCHF/low carb high fat) 

1138 70-åriga män i Uppsala, följdes 12 år,  
7 dagars kostregistrering 

Sjögren P, et al. Am J Clin Nutr 2010;92:967-74. 



Drake I et al. Publ Health Nutr 2012; epub. 

De som följer Livsmedelsverkets kostråd ; 
lever längre 
färre drabbas av hjärtkärlsjukdom 
färre drabbas av cancer 
fr.a. männen 

Malmö Kost Cancer 
Kostregistrering, följdes i 14 år. 2450 dödsfall 
1221 i cancer och 709 i hjärtkärlsjukdom 

Det lönar sig att följa vetenskapligt   
baserade/Livsmedelsverkets kostråd! 

10 186 kvinnor 

6940 män 



Lourida I et al. Epidemiology 2013; 24:: in press july 

 11 databaser t.o.m. jan 2012 
 samband mellan Medelhavsmat och kognition el demens 
 11 observationsstudier, 1 RCT 
 högre följsamhet till medelhavskost kopplat till  
      minskad förekomst av kognitiv nedsättning och Alzheimer  
 9 av 12 studier 



373 friska unga (196 kvinnor) 
följdes 13-36 års ålder 
upprepade ultraljud av halskärl 
samband mellan kostmönster  
     och artärstyvhet 
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Mekanismer 

Interventioner 
Kliniska studier 

Observationer 
Ekologiska och epidemiologiska  

studier 

Forskning om mat och hälsa 

Medelhavsmat och hälsa -  
god vetenskaplig grund 
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The Lyon Diet Heart Trial 
Drygt 600 män och kvinnor 
med en första hjärtinfarkt 
randomiserades till en 
interventionsgrupp (Int, n 302) 
som fick kostråd eller kontroll 
grupp (K, n 303). Följdes upp 
efter 27 månader. 

de Lorgeril et al. Lancet 1994;343:1454-9. 

Resultat  Int K 
Hjärtdöd  3 16 
Hjärtinfarkt  5 17 
Total dödlighet 8 20 

Världsrekord i  
att förebygga hjärtkärlsjukdom 
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The Lyon Diet Heart Trial 

de Lorgeril et al. Lancet 1994;343:1454-9. 

Hjärtdöd  - 80 % 
Hjärtinfarkt  - 70% 
Total dödlighet - 60 % 



Estruch R et al. N Engl J Med 2013: in press 

Medelhavsmat med mycket olivolja eller nötter  
minskar risken för hjärtkärlsjukdom - PREDIMED 
7447 spanska män och kvinnor (55-80 år, 57% kvinnor) 
”hjärtkärlfriska”, riskfaktorer, typ 2 diabetes 
3 grupper som följdes i 4,8 år 
 medelhavsmat med extra virgin olivolja 
 medelhavsmat med nötter 
 kontrollkost 

30% 

Risk att få hjärtkärlsjukdom                                            Dödlighet 



Medelhavsmat på svenska - NORDIET 

Adamsson V et al. J Intern Med 2010;e pub 

88 friska medelålders (25-65) kvinnor (n 54) och män (n 34), RCT, 6 veckor,  
Nordisk hälsosam mat; 27 E% fett, 52 E% kolhydrater, 19 E% protein, 2 E% alk  
 
MERA  fullkorn, frukt, bär, rapsolja, nötter, fisk 
MINDRE  mättat fett, socker och salt 



Nitrat och hjärta kärl 

NO-liknande effekter 
 
 blodtryckssänkande effekt 
 minskad risk för blodproppar 
 motverkar bukfetma och metabola syndromet 
 förbättrad fysisk prestationsförmåga 
 

Lundberg JO et al. Cardiovascular Research 2010;e pub 3 nov 

Nya rön… 



Bjermo H et al. Am J Clin Nutr 2012;95:1003-12. 

 67 män och kvinnor, 30-65 år 
 bukfetma, SAD >25 cm, midjemått > 88 el 102 cm 
 randomiserades till 10 veckor; 
 isokalorisk kost med  
     - fleromättat fett från solrosolja eller  
     - mättat fett från smör 
 leverförfettning, blodfetter, insulin, inflammationsmarkörer 

Fett i maten och leverförfettning 

Nya rön… 

HEPFAT Trial 



Bjermo H et al. Am J Clin Nutr 2012;95:1003-12. 

 mättat fett orsakar leverförfettning 
 fleromättat minskar leverförfettning 

Nya rön… HEPFAT Trial 



Bjermo H et al. Am J Clin Nutr 2012;95:1003-12. 

Fettkvalitet och blodfetter 

- 



Bjermo H et al. Am J Clin Nutr 2012;95:1003-12. 

Mättat fett jmf med fleromättat fett gav 
  
 högre blodfetter  
 högre insulinnivåer  
 högre inflammatoriska markörer 
 leverförfettning 
  

Det är skillnad på fett och fett 
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Telomerlängd och medelhavsmat 

217 äldre, hög följsamhet till medelhavsmat 
var oberoende kopplat till längre telomerer. 
Kontrollerat för ålder, kön, rökning. 
Inflammation och oxidativ stress kopplat till 
kortare telomerer. 

P=0.003 
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Förändring i matfettskonsumtion 2009- 2011 

Källa: Hälsan och maten 2012, Svensk Dagligvaruhandels årliga rapport 



14 kg godis per person och år 



 
 vi konsumerar allt mer mättade fetter  
 saltintaget fortsatt högt  
 sockerkonsumtionen fortsatt hög 
 allt färre konsumenter tittar efter  
     nyckelhålsmärkta produkter i butikerna 
 

Konsumtionstrenden går tvärs emot de  
     Svenska Näringsrekommendationerna (SNR) 



Johansson I et al. Nutrition J 2012;in press, epub 

Förändringar i kostmönster hos män och kvinnor  
i Västerbotten under 25 år. Populationsbaserade undersökningar  

med > 140.000 observationer  



Johansson I et al. Nutrition J 2012;in press, epub 

Förändringar i vikt (BMI) och S-kolesterol hos  
män och kvinnor i Västerbotten under 25 år 



 kunskapen ökar men förvirringen tilltar 
 motsägande budskap,  
     trots samstämmig forskning 
 konsumtionsmönster går åt delvis fel håll 
 förtroendet för Livsmedelsverket och  
     forskare har minskat 
 kostrådgivning har flyttat ut i  
     bloggvärlden och media 
 



 enstaka vittnesmål ges lika stor tyngd som  
     stora vetenskapliga undersökningar 
 personliga erfarenheter blir ”evidensgrundande” 
mytbildning och trender starkare  
     än vetenskaplig evidens  



...mat är inte  
näringslära och kostrekommendationer eller  

bantningskurer...eller nationella handlingsplaner 
mat är  

   glädje, samvaro och avkoppling... 



Tack för er uppmärksamhet! 
Njut av svensk sommarmat  

- sill, lax , färsk potatis, knäckebröd och jordgubbar - 
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