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Okända råttförsök gav skrämmande resultat

Varning för frukostflingor!

Råttors reaktioner på olika typer av frukostflingor har givit
skrämmande resultat. Biokemisten och kostupplysaren
Paul Stitt har grävt fram gamla undersökningar som aldrig
publicerats i facktidskrifter. Kanske dags att rensa i skafferiet bland torrfodret? I alla fall om du är råtta.

F

rukostflingor utgör många barnfamiljers favoritstart på dagen. De
paketeras ofta i förföriska kartonger
som ger sken av att produkterna är hälsosamma. Men gammal forskning från 60talet som aldrig publicerats i vetenskapliga
tidskrifter tyder på att dessa flingor och
flarn kanske istället är rena giftet. I denna
artikel ska jag kort redogöra för två undersökningar som studerat detta på råttor.
Experiment med poppade vetekorn
Paul Stitt har skrivit om dessa undersökningar i boken Fighting the Food Giants.
Den första studien handlar om så kallade
vetepops. Försöksdjuren delades in i fyra
grupper. Den första gruppen fick äta hela
vetekorn, vatten, mineraler och syntetiska
vitaminer. Den andra gruppen fick poppade vetekorn, vatten, mineraler och syntetiska vitaminer. Den tredje gruppen fick en
kost bestående enbart av vatten och vitt
socker och den fjärde gruppen fick vatten,
mineraler och syntetiska vitaminer.
I grupp ett som fick hela vetekorn överlevde råttorna mer än ett år. I grupp fyra
som fick vatten och kosttillskott var överlevnadstiden bara i två månader. I den tredje gruppen som fick vatten och socker så
var överlevnadstiden cirka en månad. Sämst
gick det för grupp två, den grupp som fick
poppade vetekorn tillsammans med vatten
och kosttillskott. De dog inom två veckor,
till och med före dem som överhuvudtaget
inte fick något foder. Råttorna dog alltså
inte av undernäring. Resultatet visar på att
det var något mycket giftigt i det poppade
vetet som fick dem att dö tidigare.
Kartongexperimentet
Det kanske mest överraskande resultatet
visade ett annat försök med tre olika grup22
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per av laboratorieråttor. En grupp föddes
upp med företrädesvis cornflakes, en annan
med papp och kartong som var sönderriven i småbitar och en tredje fick reguljärt
råttfoder.
Experiment utfördes 1960 på Ann
Arbor Universitetet men kom aldrig att
publiceras. Totalt omfattade försöket 18
råttor som indelades med sex i varje grupp.
Den första gruppen fick äta cornflakes och
vatten. Grupp två fick äta av själva kartongen som rivits sönder i småbitar och
vatten och grupp tre tjänade som kontrollgrupp och utfodrades med sedvanligt råttfoder.
De råttor som åt vanliga cornflakes dog
först, men innan de dog utvecklade de schizofrena drag med plötsliga anfall. De bet
varandra och dog slutligen i kramper. Vid
obduktionen avslöjades att det hade uppstått funktionsnedsättningar i bukspottkörtel, lever och njurar och en degeneration
av nerverna i ryggen – alla symtom på en
insulinchock.
De råttor som fått äta av kartongen blev
inaktiva och apatiska och dog till slut på
grund av näringsbrist. Råttorna i kontrollgruppen förhöll sig friska under hela försöket. Det som överraskade i detta försök var
naturligtvis att det tydligen var mer näring
i kartongpappen än i flingorna. Försöket
var från början upplagt som ett skämt men
resultatet var inte roligt. Försöket offentliggjordes aldrig i fackpressen och liknande
enkla försök har inte upprepats.
Vad gör dessa livsmedel farliga?
Flingor framställs med en metod som kallas extrusion eller utpressning. Flingfabrikanterna köper majsen billigt från lantbrukarna och förvandlar kornen till en blöt
massa i en tank. Senare utsätts de för press-

ning. Under hög temperatur och högt tryck
pressas massan ut genom små hål och formas till små kulor, eller som flingor eller blir
uppblåst till det som vi kallar vetepops. Varje litet vetepop har blivit utpressat genom
ett munstycke och fått ett överdrag av en
tunn oljehinna och socker. Det gör att de
inte blir uppblötta när de hamnar i frukosttallrikens mjölk utan behåller sin knapriga konsistens.
Den ödesdigra raffineringen
Författaren och biokemisten Paul Stitt har
granskat den process – extrusion – som
används för att förvandla majs till flingor
under högt tryck och hög temperatur. Processen förstör det mesta av näringen i kornet. Den omvandlar fettsyrorna och den
förstör också de tillsatta vitaminerna.
Under denna process omvandlas aminosyrorna till giftiga varianter. Detta gäller speciellt aminosyran lysin.
Med denna process framställs de flesta
av frukostprodukterna till och med de som
man kan köpa i hälsokostbutiken. De är
framställda på samma sätt och oftast på
samma fabrik. Alla torra frukostflingor som
kommer i kartonger är vete eller majskorn
som genomgått denna process. De frukostflingor som säljs i hälsokostbutiken kanske
är framställda av hela korn. Det socker som
är tillsatt kanske är av en bättre kvalitet men
de är raffinerade på samma sätt.
Efter denna genomgång av tidigare
okända råttförsök kan det vara en god idé
att rensa skafferiet från denna typ av processat torrfoder. Och låta dina barn äta
naturliga och oprocessade livsmedel istället.
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