
KRAV-MÄRKT ÄR

Godare för hälsan

Receptet på godare mat



Ju mer KRAV-märkt mat  
du äter, desto mindre 
mängd kemiska bekämp-
ningsmedel får du i dig. 
Våra regler skyddar din mat mot 
föroreningar. Dessutom slipper du härdade 
fetter och onödiga tillsatser. Inte heller 

har lösningsmedel som hexan använts 
i förädlingen. Vi är övertygade om att 
KRAV-märkt mat är mer hälsofrämjande. 
Allt fler forskningsresultat pekar också på 
det, även om det ännu inte går att bevisa. 

För oss är det också självklart att GMO 
(genmodifierade organismer) inte får 
användas i produktionen. 

KRAV-MÄRKT 
MAT & HÄLSA



Ett sätt att se på hälsa  
är att det är förmågan 
att hantera utmaningar 
– fysiska, mentala eller 
sociala. 
Hälsosam mat skulle i så fall vara livs-
medel som främjar vår förmåga att  
kunna motstå och återhämta oss när  
vi blir utsatta för stress, virus och  
andra påfrestningar. Att hälsa inte bara 
är frånvaro av sjukdom utan också 
välbefinnande, det slog WHO fast i sin 
definition redan på mitten av 1900-talet.  

Vad behöver vi för att ha hälsan?  
Vi behöver såklart äta en lagom mängd 
av ämnen som bygger upp vår kropp 
och ger oss styrka och energi. Det 
handlar om proteiner, kolhydrater, fett, 
vitaminer och mineraler. Men för att bli 
motståndskraftiga behöver vi fler av de  
10 000 ämnen som finns i växterna. 
Forskare talar till exempel om fenoler som 
fungerar likt vitaminer och antioxidanter 
som skyddar mot cancer. I nästan alla 
frukter och grönsaker finns dessa ämnen.

Frågan om ekologisk mat innehåller mer 
nyttiga ämnen jämfört med konventionell 
mat är inte helt lätt att svara på. Den 
etablerade forskningen har funnit ett antal 
exempel på ämnen och produkter där 
detta stämmer, men kan inte säga något 
generellt. Hur hälsosamt ett livsmedel är, 
avgörs inte heller av hur mycket det finns 
av enstaka ämnen eftersom de samverkar 
med varandra. 

Ett alternativ är att titta på om det finns 
skillnader i hälsa mellan dem som äter 
ekologisk respektive konventionell mat. 

Men att göra detta är svårt och sällan 
undersökt. Två djurstudier visar dock att 
råttor och kycklingar som ätit ekologisk 
mat fick starkare immunsystem. 

Vad en växt består av har betydelse för 
hur nyttig den är, och jorden den odlas 
i har betydelse för sammansättningen. 
Med konstgödsel tillförs bara ett fåtal 
ämnen. I KRAV-godkänd odling gödslar 
bonden istället med djurgödsel, kompost 
och andra naturliga gödselmedel. Då får 
växterna tillgång till alla de ämnen de 
behöver i naturliga proportioner. Det är en 
miljö som växterna, djuren och människan 
anpassat sig till under tusentals år. 

Vi är övertygade om att sådan mat är  
mer hälsofrämjande. 

MER SPRING I BENEN

NÅGRA FORSKNINGSRÖN

•   KRAV-märkt mjölk innehåller mer 
nyttiga fettsyror som omega 3.

•   Ekolax är extra rik på omega 3.

•   Mer mineraler och vitaminer i  
KRAV-märkta ägg.

•   Ekologiska jordgubbar hämmade 
tillväxten av cancerceller mycket 
effektivare än konventionella.

•   Antibiotikaresistenta bakterier är 
mindre vanliga i ekologiskt gris- och 
kycklingkött (amerikansk studie). 
 

Mer om rönen och källorna hittar du 
på www.krav.se/nya-ron



KRAV-märkt mat odlas utan 
naturfrämmande kemiska 
bekämpningsmedel. I 
o-ekologisk mat är det 
vanligt att hitta rester av 
bekämpningsmedel. 
I hälften av de stickprov som Livsmedels-
verket årligen tar hittar de rester av 
kemiska bekämpningsmedel. Bland frukt 
och grönt är två av tre prov förorenade. 

Eftersom bekämpningsmedlen finns 
också inuti grödorna, kan de inte enkelt 
spolas bort. Därför är det inte förvånande 
att en grupp forskare i Lund har upptäckt 
att minst 90 procent av de personer 
som deltog i deras undersökning hade 
bekämpningsmedel i sin urin.

Är det farligt att äta besprutad mat? 
Livsmedelsverket menar att det inte är 
det, så länge mängderna som finns i 
maten ligger under gränsvärdena. Men 
de varnar samtidigt för att personer som 
äter stora mängder frukt och grönt vid 
enstaka tillfällen kan få akuta symtom som 
illamående, magsmärtor och huvudvärk. 
I fyra procent av proverna på frukt och 
grönt ligger mängderna över de tillåtna 
och ibland mycket över. I de fall det 
upptäcks blir det säljförbud.

Ett stort problem är att ämnena bara 
testas ett i taget innan de godkänns. I 
verkligheten får vi i oss en hel cocktail av 
många ämnen som kan samverka och ge 
en helt annan effekt än de gör var  
för sig. Vad det innebär vet forskarna 
väldigt lite om. 

SKIPPA  
BEKÄMPNINGSMEDEL

FLERA ÄMNEN
Det fanns rester av mer än ett  
kemiskt bekämpningsmedel i drygt 
en tredjedel av Livsmedelsverkets 
prov från 2011 och 2012. Flest ämnen 
hade proverna på frukt och grönt. 
Som mest hittades tolv olika ämnen  
i samma prov. 



Konsekvenser av bekämpningsmedel 
Att bekämpningsmedel kan vara farliga  
för lantarbetare och bönder råder det 
inget tvivel om. Sverige har därför 
hårda regler om utbildning och 
skyddsutrustning. Men i fattiga länder 
används ofta medel som är förbjudna 
inom EU och skyddsutrustning är inte 
lika vanlig. Det leder till att många blir 
sjuka. Men också rika länders användare 
drabbas. Forskarna har till exempel funnit 
att de som utsätts för kemiska ogräs- och 
insektsmedel löper mer än dubbelt så stor 
risk att få Parkinsons sjukdom.

Man vet också att kemiska bekämpnings-
medel kan vara hormonstörande.  
I Danmark har forskare upptäckt att  
brösten utvecklas tidigare hos flickor och 
att könsorganen blir mindre hos pojkar, 
om modern arbetat i växthus och har 
utsatts för kemiska bekämpningsmedel 
under graviditeten.

Andra upptäckter som forskarna gjort 
är att nervsystemet kan påverkas av 
bekämpningsmedel under känsliga 
perioder i ett barns utveckling och 
att ADHD är vanligare hos barn som 
har högre halter av en viss typ av 
bekämpningsmedel i sin urin.

Innan ett bekämpningsmedel får 
användas måste det testas och 
gränsvärden sätts utifrån hur 
mycket vuxna människor kan äta av 
bekämpningsmedlet varje dag i livet 
utan att skadas. Gränsvärdena sätts 
med marginal, men har de letat efter 
rätt sjukdomar? Reagerar människor 
annorlunda än försöksdjur? Faktum är att 
många medel som tidigare varit godkända 
nu är förbjudna sedan man upptäckt att 
de är för giftiga eller cancerframkallande

Mer om rönen och källorna hittar du  
på www.krav.se/nya-ron

Bananer är något av det mest besprutade livsmedel du kan hitta. Att köpa KRAV-
märkta bananer är en insats för både naturen och bananodlarna. 



KRAV   HÄLSA

Naturlig mat utan 
konstiga tillsatser

Vi tycker att mat ska vara så 
naturlig som möjligt. Om 
det är osäkert om en tillsats 
är ohälsosam eller inte 
förkastar vi den hellre än 
tillåter den. 
EU godkänner över 300 tillsatser med 
E-nummer samt ett par tusen aromer. 
KRAVs lista över tillåtna tillsatser omfattar 
bara 46 E-nummer och ingen av dessa 
tillsatser är naturfrämmande. 

Konstgjorda färg- och aromämnen tillåts 
inte, och inga sötningsmedel. Berikning 
med till exempel vitaminer får bara göras 
när lagen så kräver.

Tillsatser är ämnen som tillförs för att 
berika produkten eller ge den en önskad 
egenskap som konsistens, hållbarhet, färg, 
smak eller doft. När vi bakar sockerkaka 
använder vi förutom råvaror som ägg och 

socker också tillsatsen bakpulver för att 
kakan ska bli fluffig. Bakpulver är en av de 
tillsatser som KRAV tillåter.

Många tillsatser som används i 
o-ekologiska produkter kan påverka 
hälsan. Azofärgämnen befaras kunna 
ge hyperaktivitet hos barn och det finns 
forskningsresultat som pekar på att några 
tillsatser kan vara cancerframkallande.

Enligt lagstiftningen ska råvaror och 
tillsatser som har en funktion i en produkt 
listas i ingrediensförteckningen. Det 
antioxidationsmedel som finns i oljan i ett 
bröd behöver däremot inte listas eftersom 
den tillsatsen bara förhindrade att oljan 
härsknade före bakningen. Då är det bra 
att veta att i en KRAV-märkt produkt får en 
sådan ingrediens bara innehålla tillsatser 
som KRAV tillåter. I bilaga 2 i KRAVs regler 
hittar du hela listan på tillåtna tillsatser 
(www.krav.se/regler).

CHARK UTAN TILLSATS AV NITRIT 
I KRAV-märkt chark slipper du tillsatsen nitrit. Denna tillsats är vanlig i 
charkprodukter och även tillåten i ekologiska livsmedel som är producerade 
enligt EUs regler för ekologisk produktion. Nitrit är ett salt som ger produkterna 
röd färg och har en konserverande effekt så att hållbarhetstiden kan förlängas. 
Men nitrit kan omvandlas till nitrosaminer i våra magar och befaras vara 
cancerframkallande. Av försiktighetsskäl godkänner KRAV därför inte nitrit.  
Med god hygien och kortare hållbarhet behövs inte nitrit. Mer på krav.se



SKYDD MOT RESTER AV LÄKEMEDEL 

Enligt myndigheterna ska det gå en viss tid sedan ett djur 

medicinerats innan mjölk och kött får säljas. För KRAV-

märkta produkter gäller dubbel tid och djuren får heller inte 

medicineras rutinmässigt utan bara vid behov.

SKONSAM FÖRÄDLING 

Förädlingen av KRAV-märkta produkter sker skonsamt. KRAV 

förbjuder till exempel att fett behandlas kemiskt genom 

härdning eller omestring. Det är också förbjudet att använda 

kemiska lösningsmedel som hexan. De enda lösningsmedel 

som tillåts är vatten, etanol (sprit), koldioxid och fett. 

Bestrålning är inte heller tillåtet.

SKYDD MOT FÖRORENINGAR  
I all ekologisk produktion ska det finnas rutiner som hindrar  att produkterna förorenas. KRAV förstärker detta skydd i svensk produktion genom att kräva ett skyddsavstånd mellan åkrar och starkt trafikerade vägar. Dessutom får endast en begränsad mängd tungmetaller tillföras marken med gödsel-medel. Det är också förbjudet att samla in bär och svamp  från områden där nedfallet från kärnkraftsolyckan Tjernobyl varit stort.

REGELBUNDEN KONTROLL 

Att producenterna följer KRAVs regler kontrolleras 

minst en gång per år av oberoende revisorer. 

Kontrollen sker i varje led från jord till färdigförpackad 

produkt. Det är en kvalitetsgaranti! 
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KRAV-märket är ett registrerat varumärke hos Patent- och registreringsverket. Registreringen ger KRAV ekonomisk förening ensamrätt till varumärket KRAV.

På www.krav.se kan du läsa mer om vad du får när du  
väljer KRAV-märkt. Vi ses där, på Facebook eller Twitter!

KRAVs regler 
tillåter inga brott 
mot mänskliga 
rättigheter eller 
social orättvisa 
i samband med 
produktionen.

Djur i  
KRAV-godkänd 

produktion 
måste få utlopp 

för sina naturliga 
beteenden, till 

exempel att  
gå ute, beta  
och böka.

KRAV tillåter 
färre tillsatser, 

46 stycken 
jämfört med över 

300 godkända 
enligt svensk 
lagstiftning.

Den biologiska 
mångfalden  
är större på 

ekologiska gårdar  
än o-ekologiska. 

Det betyder  
fler bin, insekter 
och fåglar med 

KRAV. 

KRAVs regler 
minskar matens 
klimat påverkan. 
För KRAV-märkt 

fryst torsk 
halveras klimat-

påverkan jämfört 
med omärkt  
fryst torsk.

Godare för
BÖNDERNA

Godare för
DJUREN

Godare för
HÄLSAN

Godare för
NATUREN

Godare för
KLIMATET

RECEPTET PÅ 
GODARE MAT
Det är rätt enkelt egentligen. 
Bra mat görs i samarbete  
med djur och natur. Den goda 
smaken får du på köpet. 

KRAV är Sveriges mest kända miljö-
märkning för mat, uppbyggd på  
ekologisk grund med särskilt höga krav  

på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar  
och klimatpåverkan. 

Bakom märket finns KRAV ekonomisk 
förening. KRAV utvecklar regler för hållbar 
livsmedelsproduktion. De företag som 
följer reglerna och låter sig kontrolleras får 
använda KRAV-märket. 


