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Långkedjiga Omega 3-fettsyror från fisk 
och skaldjur som intas under gravidi- 
teten kan förebygga allergier hos barn 
under första levnadsåret.     
Det visar studien ”Fish oil supplementa-
tion in pregnancy and lactation may  
decrease the risk of infant allergy”.
 I studien har 145 gravida kvinnor 
från den 25:e graviditetsveckan fått till-
skott av Omega 3 som finns i kapslar 
eller placebo i form av sojaolja. Alla bar-
nen hade ärftlighet för allergi och un-
dersöktes vid 3, 6 och 12 månaders  
ålder för att upptäcka eksem eller födo-
ämnesreaktion. Resulta-
tet visar en stor skillnad 
för gruppen som fått 
Omega 3-tillskott. Vid ett 
års ålder hade drygt 15 
procent av barnen som fått placebo  
allergiska reaktioner mot ägg eller mjölk, 
mot bara 2 procent i gruppen som fått 
Omega 3-tillskott. 
 – Fisk två till tre gånger i veckan un-
der graviditeten är nyttigt, säger barn-
läkaren Catrin Furuhjelm, Avdelningen 
för Pediatrik vid Linköpings Universitet, 
som leder studien.                                                  n

Omega 3 gör gott 
för gravida

NUTRInews är ett nyhetsbrev som tre gånger om året 
presenterar aktuell forskning inom barnmat och nu-
trition till dig som skriver om barn och barnmat. 
Några av texterna är kortare versioner av artiklar 
hämtade ur tidningen Forum från Nestlé Infant  
Nutrition som distribueras till vårdpersonal. 
 Som journalist kan du fritt citera materialet om du 
anger källan som Nestlé Nutrinews.                       n

av dem som tror sig vara allergiska mot jordnöt 
är det inte, visar BAMSE-studien. Jordnöt inne-

håller flera allergiframkallande ämnen och ett 

liknar allergenet i björkpollen. Ett förbättrat  

allergitest kan skilja mellan förväntad allergi-

reaktion mot jordnötsallergen och det snällare 

björkpollenliknande allergenet.                      n

                                    

 llergisjukdomar är vanliga bland små 
   barn och en riskfaktor, förutom anlag, 
kan vara vad det lilla barnet får för mat tidigt 
i livet.  
Uppföljningar av den omfattande BAMSE-
studien visar att barn som äter fisk två till 
tre gånger per månad under första levnads-
året har färre allergisjukdomar vid 4 års ål-
der än barn som inte äter fisk alls.
 BAMSE-studien, under ledning av pro-
fessor och barnläkare Magnus Wickman 
vid Institutionen för miljömedicin i Stock-
holm, är unik genom att man följt 4 100 
barn från födelsen och upp till 16 års ålder. 

A Syftet är att ta reda på hur olika miljöexpo-
neringar som exempelvis mat inverkar på 
utveckling av allergisjukdom hos barn.
 En positiv upptäckt är att fiskallergi 
tycks vara väldigt ovanligt. Endast 18 av 
barnen hade allergiantikroppar mot fisk. 
De flesta av dem kände inte till det, utan åt 
fisk utan problem.
 – På 90-talet sågs fisk som en risk-
faktor och familjer med anlag för allergier  
rekommenderades vänta med introduktio-
nen av fisk tills efter ettårsdagen. I dag ses 
fisk snarare som en friskfaktor då ämnen i 
fisken tycks skydda mot allergiutveckling, 
olika forskare undersöker om det hänger 
ihop med Omega 3-fettsyror och D-vitamin 
som finns i fisk, säger Jenny van Odijk som 
är nutritionell vetenskaplig rådgivare på 
Nestlé Nutrition i Norden.
 BAMSE-projektet visar också att barn 
som ammats under de första fyra levnads-
månaderna löpte minskad risk för att in-
sjukna i astma de fyra första åren. Däremot 
har man inte kunnat se att amning skyddar 
mot allergier över lag.                              n

Fisk – en friskhetskälla  
som kan minska allergirisken hos barn   

67%• Fyra av tio fyraåringar hade någon form av  

 allergisjukdom, de vanligaste reagerade på 

  mjölk, jordnöt och ägg.

• En fjärdedel av barnen hade symptom på 

  astma under sitt första levnadsår, de vanligaste 

  luftburna allergenen var timotej, björkpollen 

  och katt.

• BAMSE står för Barn Allergi Miljö Stockholm 

  Epidemiologi.

 Läs mer på www.folkhalsoguiden.se/bamse
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Barn som äter fisk två till tre gånger 
i månaden under första levnadsåret 
har färre allergisjukdomar vid 4 års 
ålder än barn som inte äter fisk alls.



sätta socker, då barnet vänjer sig vid allt-
för söt smak. Det finns också färdiga 
smoothies anpassade för barn. I början 
av 2011 lanseras Nestlé Frutti Smoothie 
som bjuder på en ny sorts fruktstund:  
100 % naturlig och lika nyttig som frukt 
– bara smidigare att bjuda på.             n
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Frukt och bär – viktigt i barnets kost!

D

 enny van Odijk, dietist, medicine doktor och
  nutritionell vetenskaplig rådgivare på Nestlé 
Nutrition i Norden svarar på frågor om födoäm-
nesallergi.

n Hur vanligt är det med födoämnesallergier hos 
små barn?    
Studier utförda i Norden under 2000-talet visar 
att mellan 3 och 15 procent av små barn drab-
bas av någon form av födoämnesallergi. Att siff-
rorna varierar beror bland annat på vilka under-
sökningsmetoder som använts och vilka mål- 
grupper man studerat.

n Vilka allergier är vanligast?    
Hos små barn i Norden är det vanligast att man 
tidigt ser allergier mot basfödoämnen som mjölk, 
ägg, vete, soja och baljväxter. När barnen blir 
större kan vissa av allergierna växa bort för att i 
vissa fall ersättas av andra besvär. Pollenallergier 
debuterar oftast senare och kan medföra korsre-
aktioner mot födoämnen såsom frukt och nötter.

n Kan föräldrar förebygga allergier hos barnen?   
I dagsläget finns det inte något enhetligt svar på 
den frågan. Eftersom utveckling av allergier san-
nolikt beror på både faktorer i vår miljö och fak-
torer som vi ärver, är det svårt att ge generella 
råd. I olika studier har man funnit att vissa fak-
torer i kosten och miljön, till exempel att äta fisk 
och att undvika tobaksrökning, kan minska  
risken för att utveckla vissa allergiska sjukdomar. 

n Hur påverkar tidiga matvanor riskerna för 
allergier senare i livet?      
Dagens forskning och rekommendationer är mer 
inriktade mot att man inte bör vänta alltför länge 
med att introducera födoämnen. Flera studier 
visar på att det kan vara skyddande att introdu-
cera födoämnen i skydd av amning runt 6 må-
nader och framåt, i stället för att vänta.    

n Vad ska man göra om man misstänker att 
barnet har allergi?    
Man bör kontakta en barnmottagning eller sin 
läkare för en utredning. Att själv experimentera 
med barnets kost för att utreda vad det tål eller 
inte tål kan leda till att barnet inte får en kost  
som motsvarar behovet för tillväxt och utveck-
ling. Det blir också svårare att utreda eventuella 
besvär senare.                                                           n

J

Grötfrukost 
grundar för hälso-
sam livsstil 

känner dålig matlust, så ett tips är att 
dela upp frukosten i två delar: servera 
välling, gröt eller flingor hemma och ta 
med en smörgås, frukt eller en smoothie 
till förskolan. 
 Studien “Parental Influence on Ea-
ting Behavior” visar också att föräldrar 
har stort inflytande när det gäller matva-
nor. Föräldrar bestämmer exempelvis 
över vilka livsmedel som finns hemma 
och kan agera förebilder genom att  
själva äta en bra frukost.                           n
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• Skolbarn som åt en väl sammansatt frukost 

  hade en bättre sammansatt kost över hela  

 dagen och lägre fettintag totalt. De hade också 

  lägre BMI jämfört med de barn som hoppade 

  över frukost.

• Det finns en tydlig koppling hos vuxna mellan 

  att äta en normalstor frukost och en allmänt  

 hälsosam livsstil och högre grad av fysisk akti- 

 vitet. 
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  et finns goda skäl att introducera bra 
   frukostvanor tidigt till sina barn: dels 
behöver barn i förskolan mycket energi 
för att orka fram till lunch, dels kan dåliga 
frukostvanor leda till sämre matvanor i 
övrigt.   
I den stora amerikanska kostundersök-
ningen ”National health and nutrition 
examination survey” framgår att barn 
som äter en sund frukost även utvecklar 
hälsosamma matvanor i övrigt. Det har 
också visat sig vara lättare att få till en 
näringsmässigt bra frukost med fibrer, 
frukt och kalcium om det ingår cerealier, 
och att inkludera välling, gröt eller flingor 
i frukosten är en bra start på dagen. 
Många barn är trötta på morgonen och 

 ordiska kostundersökningar visar att 
 nästan alla ettåringar får dagsbe- 
hovet av frukt och bär varje dag.   
När barnet växer, får mer vilja och inte 
alltid tillbringar hela tiden med sina för-
äldrar minskar intaget. Frukt och bär är 
viktiga källor till vitamin C, mineraläm-
nen som kalium, kostfiber som är bra för 
magtarmkanalens  funktion samt antiox-
idanterna karotenoider och flavonoider. 
Frukt och bär innehåller också mycket 
näring i förhållande till energiinnehåll.   
 Enkla sätt att underhålla frukt- och 
bärätandet efter ettårsåldern är exem-
pelvis att mixa frukter och bär till smoo-
thies eller blanda i frukt och bär i fil, yog-
hurt, gröt med mera. Det man bör tänka 
på om man blandar själv är att inte till-


