
 

   

Följande är skrivet av Per Wikholm 

Resistens stärkelse 
Hälsovinster av resistent stärkelse med vetenskapligt stöd 

 Insulinkänsligheten ökar, även hos dem med diabetes 2 och metabolt syndrom 

 Minskad blodsockerhöjning efter måltid 

 Minskat fasteblodsocker (på morgonen, det s k gryningsfenomenet) 

 Ökar mättnadskänslan 

 Minskar problemen med läckande tarm 

 Bidrar till att "skölja ut" dåliga tarmbakterier, bl a kolerabakterier 

 Ökar kroppens upptag av magnesium 

  

Historien om resistent stärkelse 

Resistent stärkelse har sedan rätt precis ett år tillbaka tagit den amerikanska low carb- och 

paleorörelsen med storm. Egentligen finns det bra forskning om resistent stärkelse från 1980-talet och 

framåt men den fick sitt stora genomslag för bara några år sedan i samband med att DNA-forskning 

om vår tarmflora började bli hett. Det var dock högkolhydratindustrin med den amerikanska 

majslobbyn i spetsen som försökte sälja in denna nya kunskap vilket ledde till ett spontant avfärdande 

från lågkolhydratsrörelsen. In på scenen träder i så april 2013 bloggaren Richard Nicoley som tidigare 

tillämpat en strikt LCHF-kost men likväl haft problem med högt blodsocker, i synnerhet på morgonen. 

Han berättar i sin blogg (Free the Animal) om hur resistent stärkelse har hjälp honom med 

blodsockerkontrollen. Han avfärdas lika snabbt av en rad bloggare inom low carb- och paleorörelsen. 

Men anekdoterna från tusentals människor börjar trilla in i bloggkommentarerna. LCHF:are som 

stannat i viktnedgången och LCHF-diabetiker med högt blodsocker på morgonen och efter måltid. 

Nästan alla berättar framgångshistorier. Till slut, bara månader tillbaka börjar en efter en av de stora 

auktoriterna i low carb och paleorörelsen att erkänna att deras avfärdande av resistent stärkelse var 

förhastat. Mark Sisson (Mark's Daily Apple) gör det. Typ 2 diabetikern Steve Cooksey hade sedan 

länge tillämpat en lågkolhydrat paleodiet som på ren svenska är identisk med LCHF. (Han befinner sig 

för övrigt i en juridisk strid liknande den som Annika Dahlqvists om rätten att ge andra kostråd än de 

som legitimerade dietister ger.) Nu prövar han resistent stärkelse och hans blodsockerkontroll 

förbättras radikalt såväl på morgonen som efter måltid. 

Och så nu idag (när detta inlägg skrivs) berättar en av de allra största förespråkarna för LCHF-kost i 

USA, Tom Naughton att han testat resistent stärkelse med bra resultat på blodsockerkontrollen. Tom 

är framför allt känd som producent av filmen ”Fat Head” och driver en populär blogg med samma 

namn. Här hittar du inlägget med intressanta intervjuer. 

http://www.fathead-movie.com/index.php/2014/04/14/revisiting-resistant-starch-part-one/


 

   

Tystnaden i Sverige om resistent stärkelse och LCHF 

Det är helt klart att LCHF har positiva effekter för många. Det ger viktnedgång för många och 

underlättar för diabetiker och prediabetiker och andra med metabolt syndrom att hålla blodsockret 

någorlunda under kontroll. Men att därifrån dra slutsatsen att LCHF är den definitiva och slutgiltiga 

lösningen på alla dessa problem håller inte. LCHF är i princip symptomlindrande men påverkar oftast 

inte det grundläggande problemet med insulinresistens. Många diabetiker vaknar upp med ett allt för 

högt blodsocker på morgonen trots strikt LCHF. Många ser sin glukostolerans försämras vid strikt 

LCHF och åker dit vid minsta lilla felsteg. 

Det intressanta med resistent stärkelse är att det åtminstone för många, verkar kunna påverka själva 

grundproblemen och inte bara symptomen. Insulinresistensen minskas. Blodsockret såväl på 

morgonen som efter måltid blir lägre och jämnare. Motståndet mot resistent stärkelse är för tillfället 

bastant i svenska LCHF-kretsar men jag är helt övertygad om att vi i kraft av de vetenskapliga 

argumenten och tusentals anekdoter kommer att gå samma väg som i USA där motståndet snabbt 

luckras upp. Resistance is futile! 

 

Vad är resistent stärkelse? 

Resistent stärkelse är stärkelse som helt enkelt inte bryts ned till glukos av våra enzymer i mun, 

magsäck och tunntarm utan klarar hela resan ned till tjocktarmen där den sedan bryts ned av 

tarmbakterier och omvandlas till energi för bakterierna och korta fettsyror som smörsyra som 

tarmbakterierna i sin tur bjuder oss på. Egentligen borde resistent stärkelse räknas som fibrer och inte 

som stärkelse. Här i Europa redovisas fibrer för sig och räknas inte med som kolhydrater i 

näringstabeller. Det är utifrån detta som vi inom LCHF beräknar kolhydratsinnehållet. 

Våra egna, mänskliga celler i tjocktarmen föredrar smörsyra som bränsle. Så länge de får det så ser de 

till att hålla pH-värdet i tjocktarmen tillräckligt surt för att hålla farliga tarmbakterier stången. I brist 

på smörsyra kan de istället som nödproviant använda glukos från vårt blod som energikälla men med 

flera negativa effekter. Nu fallerar pH-kontrollen och skadliga bakterier kan ta överhanden. Signalerna 

till hjärnan från detta organ som näst hjärnan innehåller flest neuroner (mer än vad som finns i 

ryggmärgen) fallerar och resulterar i leptin- och insulinresistens. Det är precis detta som händer när vi 

äter en västerländsk kost med lite resistent stärkelse och mycket snabba kolhydrater. Men även en 

väldigt strikt LCHF-kost utan grönsaker eller rotfrukter med lösliga fibrer och resistent stärkelse har 

liknande problem. 

En strikt LCHF-kost som så kallad nollning, svälter dina tjocktarmsbakterier på näring och därmed 

dina egna tjocktarmsceller på smörsyra. Tyvärr går detta inte att kompensera genom att äta mycket 

smör som innehåller smörsyra. Denna smörsyra kommer din kropp att ta upp innan den når 

tjocktarmen. Det paradoxala här är att om du äter en väldigt strikt LCHF-kost utan lösliga fibrer och 

resistent stärkelse så kommer din tjocktarm att tvingas leva på en HCLF- (högkolhydrat lågfett-) kost 

vilket den adrig varit anpassad för med negativa hälsokonsekvenser som följd. Dina tjocktarmsceller 

vill ha LCHF, helst i form av smörsyra. 



 

   

Evolutionen & tjocktarmen - kossor, gorillor, geparder och inuiter 

Olika däggdjur varierar stort i hur beroende vi är av kalorier från tjocktarmen. Idisslare som kossor får 

en starkt dominerande del av sina kalorier från bakterier som gör om det till fettsyror. Även våra nära 

släktingar gorillorna får närmare 60 % av sitt energibehov från fettsyror tillverkade av bakterier i deras 

tjocktarm. För oss människor handlar det bara om maximalt cirka 10 %. Detta avspeglas i att vi 

människor har en relativt mycket kortare tjocktarm än våra nära släktingar som gorillorna, 

schimpansen och bonobon. För riktigt utpräglande rovdjur som kattdjuren är tjocktarmen i relativ 

storlek ännu mindre än hos allätaren människa. Det som skiljer är således hur beroende vi är av 

tjocktarmen för vår energiförsörjning men det betyder inte att ens att en utpräglad köttätare som ett 

kattdjur är oberoende av sin tjocktarm och dess bakterier för sin hälsa. Tack och lov finns det nyfikna 

forskare som ägnar sin tid åt att studera bajs från geparden, en utpräglad köttätare. 

Vad de kommer fram till är intressant. Även en utpräglad köttätare försörjer sina tjocktarmsbakterier 

med någonting att äta. Veganerna blåjluger när de påstår att kött ”ruttnar” i våra tarmar. Det som 

”ruttnar” i våra tarmar är framför allt vegetariska fibrer, inklusive resistent stärkelse. Och tur är väl 

det! Om vi inte skulle låta våra tjocktarmsbakterier ”ruttna” eller som det heter på finare språk, 

”fermentera” en del av den mat vi stoppar i oss så skulle det gå lika illa för oss som för de sterila 

laboratorieråttorna som inte har några tarmbakterier alls. Deras immunförsvar är allvarligt försämrat. 

Tur nog visar det sig att geparderna inte äter sitt kött på McDonalds med enbart finmalet muskelkött i 

hamburgaren. Geparden äter hela djuret den fäller, åtminstone nästan. Själva köttet bryts ned och dess 

näring tas upp innan det kommer ner till gepardens pyttelilla tjocktarm men svårsmälta saker som 

skinn, hud, tarmar, annan bindväv i organ, brosk, senor med mera passerar hela vägen ned till 

tjocktarmen och ger bakterierna något att festa på. Och bakterierna bildar kortkedjiga fettsyror precis 

som de gör av vegetarisk föda. Detta har forskarna kunnat studera genom att samla in gepardbajs och 

sedan tillföra olika delar av animalier och analysera vilka fettsyror som tarmbakterierna från bajset 

producerade. 

Nästan samma sak gäller inuiterna (eller eskimåer som de tidigare kallades). De äter/åt inte bara 

muskelköttet. De äter/åt allt ätligt på djuren. Skinnet från narvalen som var en basföda för inuiterna är 

ett exempel (den var dessutom C-vitaminrik och rik på kolhydrater i form av glykogen). Perfekt föda 

för tjocktarmens bakterier. Mönstret att all animalisk föda äts går igen hos alla naturfolk och 

egentligen behöver man inte gå särskilt långt tillbaka i svensk historia heller för att se detta. Några av 

de få rester som finns kvar av detta är pölsan gjord på lungor och andra inre organ och rullsyltan till 

julen gjord på grissvålen. Den nutida animaliska maten domineras dock starkt av enbart muskelkött. 

Det är skinnfria kycklingfiléer, fiskfiléer och köttfärs. Till och med de flesta korvar har blivit 

skinnfria. Med en sådan kosthållning kommer ingen mat våra tjocktarmsbakterier till del. Det är därför 

uppenbart att den LCHF:are som nollar eller fakirar på enbart muskelkött, inte äter något som är ens i 

närheten av inuiternas kost. Mer om inuiternas verkliga kost har jag skrivit om häroch det skiljer 

sig en hel del från den Disney-verision av inuiterna som förmedlas av LCHF:are som ständigt hänvisar 

till att man ska läsa den högst tvivelaktige polarforskaren Wiljamur Stefansons alster. 

 

 

http://www.lchf.se/Bloggar/Blogg/tabid/83/EntryId/10466/Hur-ketogen-var-egentligen-inuiternas-kost.aspx


 

   

Är mat till våra tarmbakterier essentiellt? 

En vanlig invändning i LCHF-kretsar när kolhydrater diskuteras är konstaterandet att inga kolhydrater 

är essentiella och underförstått därmed någonting man kan välja att helt strunta i att äta. Resistent 

stärkelse eller andra lösliga fibrer kan inte sägas vara essentiella i den bemärkelsen att det går att 

överleva utan dem. Som vi såg ovan kan svårsmält animalisk föda fungera som ”animaliska fibrer” för 

att göda våra tarmbakterier. Mänsklig bröstmjölk innehåller en rad olika oligosackarider (kedjor 

bestående av 3 till 22 glukosmolekyler) som enbart kan brytas ned i tjocktarmen. Oligosackarider 

finns även i komjölk men i lägre nivåer än hos människan. Närvaron av mat till tjocktarmsbakterier i 

däggdjurens mjölk antyder att det finns en överlevnadsfördel i att ge tarmfloran näring. Poängen är att 

om man inte ger tjocktarmbakterierna någon sorts föda alls så utför man ett hälsoexperiment på sig 

själv som saknar motsvarighet bland alla folkslag och alla däggdjur. Så kallade sterila möss och råttor 

på vilka man helt slagit ut tarmfloran överlever men de mår inte bra, deras immunförsvar är försämrat. 

Det har gjorts en vetenskaplig så kallad cross-over studie på 19 studiedeltagare med fetma som fick 

testa tre olika dieter i tur och ordning med varierande kolhydratinnehåll och proteininnehåll. Kosten 

med högst kolhydratsinnehåll innehöll 399 gram kolhydrater per dag, medelkosten 164 g och 

lågkolhydratkosten 24 g per dag. Forskarna mätte sedan mängden butyrat (smörsyra) i avföringen. Vid 

högkolhydratkosten uppmättes 18 millimol (mM) buturat, vid medelkosten 9 mM och vid 

lågkolhydratkosten endast 4 mM buturat.Artikeln om studien kan läsas i fulltext här. 

Buturat är just den kortkedjiga fettsyra (SCFA) som sätts i starkast samband med tarmhälsan och anses 

vara det som via icke klarlagda mekanismer förmedlar de övriga positiva hälsoeffekterna (exempelvis 

förbättrad blodsockerkontroll) som är kopplade till resistent stärkelse. Även andra lösliga fibrer kan 

öka produktionen av buturat i tjocktarmen men resistent stärkelse verkar stå i en klass för sig. Det man 

vet är att buturat som näring till de mänskliga cellerna i tjocktarmen ger upphov till ett lägre pH 

(surare) i tarmen vilket anses gynna de symbiotiska, snälla tarmbakterierna medan ett högre pH anses 

gynna många patogena(sjukdomsframkallande) bakterier. Det finns en del indikationer och föreslagna 

mekanismer för hur buturat skulle kunna förebygga kolit och tjocktarmscancer. Det är därför oroande 

att lågkolhydratskost i studien ovan minskade butarathalten i avföringen. 

 

En kalori är inte alltid en kalori och en kolhydrat inte alltid en 

kolhydrat 

Ett av de största misstagen som Livsmedelsverket och företrädare för den konventionella synen på 

kost har gjort är mantrat ”en kalori är en kalori är en kalori”. De stirrar sig blinda på vad som händer 

när man stoppar in mat i en bombkalorimätare, bränner upp den och utgår sedan från att detta är precis 

samma sak som händer när man stoppar in mat i munnen på en människa. På liknande sätt finns det 

inom delar av LCHF-rörelsen ett liknande mantra om att ”en kolhydrat är en kolhydrat är en 

kolhydrat” eller ”all stärkelse är likadan och bryts ned”. Så är det inte. Det är en milsvid skillnad på att 

äta kolhydrater som får ditt blodsocker att rusa i höjden jämfört med att äta kolhydrater som tar sig 

ända ned till tjocktarmen och omvandlas av tarmbakterier till mättat fett som smörsyra/buturat. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1828662/pdf/2340-06.pdf


 

   

Kolhydrater som snabbt höjer blodsockret är High Carb Low Fat medan kolhydrater som inte höjer 

blodsockret och istället omvandlas till fett är helt förenligt med LCHF – Low Carb High Fat. Ett av de 

tydligaste exemplen är att fibrer i amerikanska näringsdeklarationer räknas som kolhydrater medan vi i 

EU redovisar fibrer separat. Detta leder ofta till stor förvirring i LCHF-forum när någon har köpt ett 

paket amerikanskproducerade mandlar eller valnötter och till sin förskräckelse upptäcker att de anges 

innehålla mycket mer kolhydrater än vad som anges på europeiska förpackningar. 

Rent kemiskt är fibrer förvisso kolhydrater men en stor del av dessa saknar vi helt förmåga att bryta 

ned och omvandla till blodsocker eller ens kalorier. Om du äter en stor tallrik med sågspån 

(rekommenderas inte) så får du därför rent teoretiskt i dig mycket kolhydrater bestående av långa 

kedjor av glukos men eftersom dessa olösliga fibrer av cellulosa och ligning inte kan brytas ned av din 

kropp eller ens av dina bakterier i tjocktarmen så kommer de ut i andra änden av kroppen helt intakta, 

utan att du tagit upp en enda kolhydrat eller kalori. 

De fibrerna som våra tarmbakterier kan tillgodogöra sig och omvandla till mättat fett är de lösliga 

fibrerna och resistent stärkelse (som egentligen borde definieras just som fibrer). Nu gör 

Livsmedelsverket ingen skillnad mellan lösliga och olösliga fibrer i sina näringstabeller, lika lite som 

de gör skillnad mellan om stärkelsen är resistent eller inte. Det är precis här som hela den moderna 

fiberhypotesen har hamnat helt fel. Istället för att rekommendera lösliga fibrer från grönsaker (och 

frukter och bär) lägger Livsmedelsverket fokus på intaget av fibrer från spannmål som med få 

undantag (havre) huvudsakligen är för kroppen värdelösa, olösliga fibrer. 

 

Därför spårade fiberhypotesen ur 

Den som egentligen gjorde grundjobbet för det som kom att bli fiberhypotesen var den brittiska 

marinläkaren Thomas Latimer Cleave (1906-1983) som hade ett omfattande nätverk med kontakter till 

provinsialläkare över hela det Brittiska imperiet. Hans utgångpunkt var dock en helt annan än fibrer. 

Han menade att de flesta sjukdomar som drabbar Västvärlden men som andra befolkningar var 

närmast helt förskonade ifrån var sockerrelaterat. Mat och dryck som snabbt omvandlades till 

blodsocker. Därför döpte han sin bok till ”The Saccarine Disease” vilket inte har någonting med 

sötningmedlet sackarin att göra utan helt enkelt betyder den sockerrelaterade sjukdomen. 

Undertiteln säger ännu mer. ”Sjukdomstillstånd orsakade av intag av raffinerade kolhydrater såsom 

socker och vitt mjöl”. T L Cleave hade träffat fullständigt rätt! Han var mer än ett årtionde före sin tid 

innan begrepp som GI blev etablerade och man kan även konstatera att hans kategorisering av en rad 

västerländska sjukdomar ligger nära dagens begrepp ”metabolt symdrom” med relaterade sjukdomar. 

Cleave förespråkade även att äta hela korn av spannmål men totalt oraffinerade. Den stora tragiken 

som sedan inträffar är att Cleave introducerar sina tankar för sin läkarkollega Denis Parson Burkitt 

som redan gjort sig känd som upptäckare av en cancersjukdom, Burkitts lymfom. Burkitt får skriva 

förordet till Cleves bok och vänder sedan helt upp och ned på Cleaves hypotes om att västerlandets 

sjukdomar är relaterade till snabbt socker. Istället påstår Burkitt att det handlar om en brist på fibrer 

och då framförallt olösliga spannmålsfibrer. 



 

   

Det var denna fiberteori som slog igenom medan Cleaves slutsatser föll i glömska. Eftersom det enligt 

Burkitt var brist på fibrer som var problemet så var det bara att hälla tillbaka lite av de (olösliga) 

malda, fiberrika fröskalen från vetet i det vita vetemjölet och vips hade detta nu förvandlats till rena 

rama hälsokosten. Detta synsätt är fortfarande dominerande i brödindustrins markandsföring och för 

kriterierna för Livsmedelsverkets Nyckelhål. Men om det istället var Cleaves som hade rätt och det 

stora problemet var de blodsockerhöjande kolhydraterna så var denna fibertillsatts av ytterst marginell 

betydelse för hälsan. Den enda nyttan som dessa olösliga fibrer gör är att de kapslar in stärkelsen och 

sockret och därmed gör upptagningen marginellt långsammare, eller som man utrycker det på modern 

svenska: ett något lägre GI-värde. 

 

All stärkelse är inte likadan, inte ens all resistent stärkelse 

Så efter denna historiska utläggning tillbaka till resistent stärkelse. Hela vetekorn eller hela korn av 

annat spannmål innehåller vad som med nuvarande defintion är resistent stärkelse. Det klarar sig hela 

vägen ned till tjocktarmen och dess bakterier. Men denna form av resistent stärkelse (RS1) är bara 

resistent så länge den fysiskt skyddas av ett kompakt hölje av fröskal. I samma sekund som vetet eller 

rågen finmals så upphör det att vara resistent stärkelse och förvandlas till snabbt blodsockerhöjande 

stärkelse. Att sedan hälla tillbaka fibrer från fröskalet har bara marginell betydelse för hur snabbt 

blodsockret stegras. Begrepp som resistent stärkelse fanns inte när Cleave levde men han hade 

uppenbarligen utifrån den data han hade kommit till rätt slutsats medan Burkitts fiberhypotes hamnade 

käpprätt fel. 

Nedan kommer vi att diskutera potatis och potatisstärkelse (RS2) och hur den i mycket begränsad mån 

kan återgå till resistent stärkelse när den kyls efter kokning. Någon sådan effekt finns inte alls hos 

vetemjöl. Det spelar ingen som helst roll om du förvarar den överblivna pizzaslicen, knäckebrödet 

eller pastan i kylen eller ens i frysen. Den har upphört att vara resistent stärkelse i samma sekund som 

den maldes till mjöl. Det är en irreversibel process som när den väl inträffat, inte går att återställa, 

ungefär som den engelska ramsan om att alla kungens hästar och alla kungens män misslyckades med 

att plocka ihop det stackars ägget Humty Dumpty som hade trillat ned från en stenmur och gått i kras. 

 

De fyra typerna av resistent stärkelse (RS) 

 RS1 Fysiskt skyddad stärkelse. Finns i hela korn eller grovmalda spannmål ( t ex vete, korn, 

råg) eller frön, baljväxter och tjock pasta 

 

 RS2 Råa, okokta småpartiklar av kristalliserad stärkelse som kroppens amylas-enzymer bara 

bryter ned mycket långsamt. Finns i okokt potatis, kallt potatismjöl, i vissa baljväxter och 

annan stärkelse rik på amylos. 

 



 

   

 RS3 Retrograderad stärkelse [fruktansvärd översättning men det handlar om stärkelse som 

återgår till resistent form vid kylning och det blir inte så mycket bättre av att det förtydligas 

med att det handlar om icke-granulär stärkelse]. Här handlar det om kokad potatis som sedan 

kylts ned, kylt ris, kylda bönor samt till viss mån om sådant som cornflakes. 

 

 RS4 Kemiskt modifierad stärkelse 

Den sista kategorin RS4 med kemiskt modifierad stärkelse som några glada livsmedelskemister hittat 

på, kommer jag inte att kommentera närmare. Istället fokuserar jag på RS1 till RS3 som är kopplat till 

riktig, naturlig mat. 

Stärkelsens egenskaper varierar således från växt till växt. De flesta spannmålen har stärkelse som 

upphör att vara resistent så fort de har malts ned. Vissa spannmål som ris och majs kan i viss, men i 

väldigt begränsad grad återgå till resistent form när det kyls ned. Merparten förblir dock snabbt 

blodsockerhöjande stärkelse varför jag inte rekommenderar diabetiker och andra metabolt sjuka att 

experimentera med kylt ris och liknande. Andra stärkelserikarika växter som rotfrukterna cassava och 

tapioka verkat också ha viss förmåga att att återgå till resistent stärkelse vid nedkylning. De 

anetkdotiska rapporter som finns antyder dock att vissa får stora blodsockerhöjningar av 

tapioka/cassava-stärkelse så återigen rekommenderar jag att play it safe och köra på kall 

potatisstärkelse. 

 

LCHF och resistent stärkelse 

LCHF brukar vanligen definieras som max 50 gram kolhydrater per dagen. Vill man hålla sig på den 

säkra sidan för LCHF är det inte värt att chansa på något annan källa än just kallt potatismjöl. Det 

funkar också att äta potatis helt rå. Potatismjöl tillverkas just från fint, råriven potatis som man lägger i 

kallt vatten. I detta potatisvatten fälls potatimjölet ut och sedimenterar på botten. Detta samlas upp och 

torkas. Intressant nog så visar det sig att potatisvatten är en svensk gammal huskur som anses lidra 

reumatism och även har använts vid tarmproblem hos såväl människor som kor. Ibland visar det sig 

ligga klokskap i gamla traditioner. 

Potatismjöl är ett mycket säkert alternativ om du vill minimera risken för höjt blodsocker samtidigt 

som du vill äta resistent stärkelse.  

Notera att dessa båda tabeller bara anger gram resistent stärkelse och inte hur mycket 

blodsockerhöjande, icke-resistent stärkelse det finns totalt i livsmedelet. För att beräkna detta har jag 

använt finska Finelis livsmedelsdatabas. 



 

   

 

OBS! Dessa siffror bör tas med en stor nypa salt. Värdena för resistent stärkelse kommer från 

översiktsartikeln ovan medan värdena för total stärkelse kommer från den finska livsmedelsdatabasen 

Fineli. Det är således inte exakt samma varumärke av exempelvis rågknäckerbröd som de båda 

uppgifterna kommer ifrån men det torde ge en bra uppskattning om storleksordningen av hur mycket 

som är resistent respektive blodsockerhöjande stärkelse i de olika livsmedelskategorierna. 

Av stärkelsen i vetekli, rågknäcket och cornflakesen är bara runt 3 % resistent stärkelse medan resten 

höjer blodsockret. Här sticker det icke uppvärmada potatisstärkselsen ut rejält. Har är förhållande det 

omvända med nära 98 % resistent stärkelse. Titta dock vad som händer med denna om man värmer 

upp den för att göra till exempel en fruktkräm eller redan en sås. Även om den sedan kyls är nu mindre 

än 5 % av stärkelsen resistent. Inte bra för den som har problem med blodsockret. I majsens förlovade 

land USA marknadsförs nu varumärket Hi-Maize en speciellt framtagen majsstärkelse kallad Hi-Maise 

Resistant Starch. På företagets hemsida anges att den stärkelsen till 60 % av resistent vilket är något 

högre än siffran 53 % som jag kommer fram till men likväl får man mycket blodsockerhöjande 

stärkelse på köpet om man väljer majs- istället för potatisstärkelse. I bönorna är bara drygt en tredjedel 

av stärkelsen resistent. I den så omskrivna kokta och kylda är det ännu sämre, bara 21,5 % resistent. 

 

Praktiska tips om potatismjöl 

Den som kör LCHF med mindre än 20 g kolhydrater per dag bör såldes hålla sig strikt till 

potatisstärkelse. Den vanligen rekommenderade dosen är 3 - 4 matskedar potatismjöl. Det motsvarar 

ca 30 - 40 g resistent stärkelse. Att inta mer än 50 – 60 g är meningslöst då överskottet bara kommer ut 

med avföringen. Det kan vara klokt att börja med bara någon tesked och sedan öka på dosen. Precis 

som vid övergången till LCHF så kan vissa drabbas av övergångsproblem när de börjar med resistent 

stärkelse. För andra funkar det helt problemfritt även om de rivstartar med fyra matskedar. Det är 

högst individuellt. De vanligaste biverkningarna är gasbildning samt att resistent stärkelse, likt andra 

fibrer har en milt laxerande effekt. För de flesta mildras dessa problem efter ett tag men för några gör 

det inte det och då tvingas man minska dosen men även någon enstaka tesked kan ge positiva effekter 

på blodsockerkontroll och vikt. 



 

   

Huruvida man drabbas av övergångsproblem eller inte är som sagt högst individuellt. Störst är risken 

för dem som startar med en tarmflora som av olika skäl är i obalans som den kan bli av västerländsk 

kost och/eller behandlingar med antibiotika. Inflammatoriska, sjukdomsframkallande tarmbakterier 

kan dominera över de ”goda”, symbiotiska bakterierna i tarmfloran. Resistent stärkelse har visat sig 

kunna binda till ”onda” bakterier som kolera och bidra till att de snabbare sköljs ut ur kroppen så i det 

perspektivet kan lös mage i början ses som en läkande process, en sorts tarmrensning. Den 

gasbildande effekten kan också förvärras av en dålig tarmflora och dels bli väldigt stor och dels mer 

illaluktande. Man kommer inte helt ifrån gasbildningen då den är en naturlig del i även de ”goda” 

bakteriernas metabolism men volymen minskar och lukten minskar i takt med att de ”goda” 

bakteriernas andel i tarmfloran ökar. Bakterier förökar sig snabbt så denna förändring kan ske inom 

loppet av några dagar om man har tur. 

Är de gynsamma bakterierna i mycket kraftig minoritet tar det längre tid att uppnå en bra tarmflora. 

Det kan underlätta att tillföra probiotiska bakterier via födan. Att tänka på här är att dessa bakterier på 

något sätt måste skyddas så att de överlever magsäckens saltsyra och det enzymatiska attackerna i 

tunntarmen och kan passera hela vägen ned till tjocktarmen där de kan göra nytta. Det är sannolikt av 

detta skäl som drycken Proviva med samma bakterier som finns i surkål har misslyckats med att kunna 

påvisa någon effekt i kliniska studier. I Provivan simmar bakterierna glatt omkring i en sockerlösning, 

intet ont anandes om den nära förestående massutrotningen som kommer att drabba dem i magsäcken 

och tunntarmen. I surkål och dess koreanska kusin kimchi som fått fermentera länge har bakterierna 

hunnit gräva ned sig i kålen och har därmed ett fysiskt skydd som gör att de kan överleva passagen 

ned till tjocktarmen. 

När du köper surkål eller kimchi eller någon annan fermenterad produkt måste du säkerställa att 

produkten inte blivit pastöriserad. Att äta döda bakterier gör ingen nytta för din tjocktarm. Det finns 

ytterligare ett par sätt att öka bakteriernas chans att överleva ända med till tjocktarmen. Och nu 

kommer den goda nyheten för alla LCHF:are. Fett ger bakterierna ett visst skydd. Så om du köper 

någon probiotisk yoghurt såsom Bifidus, Dofidus eller vad de nu råkar heta blanda gärna upp dem 

med riktigt fet yoghurt som rysk Smetana, turkisk eller grekisk yoghurt eller tillsätt grädde eller olja. 

En ytterligare sak som ökar skyddet för bakterierna är fibrer och eftersom du nu vet att resistent 

stärkelse egentligen är just en sorts fibrer så blir du inte särskilt förvånad av att höra att du gör dina 

goda vänner bakterierna en stor tjänst om du rör ut någon matsked potatismjöl i den probiotiska 

yoghurten. Förutom surkål och probiotiska yoghurtar finns det även på apoteken en rad olika preparat 

med probiotiska bakterier i skyddande kapslar som ska göra att de klarar passagen ner till tjocktarmen. 

Så hur intar jag då potatismjölet? Ett sätt har vi redan varit inne på. Rör ut det i fet youghurt. Rör om 

ordentligt ett tag. Om det låter komplicerat så har den godhjärtade LCHF-diabetikern Steve Cooksey 

varit vänlig nog att lägga upp en 1 miut och 30 sekunder lång instruktionsvideo på YouTube som du 

hittar här. http://www.youtube.com/watch?v=15lgjGAJNIM 

För att göra det lättare att äta det kan du givetvis smaksätta yoghurten med något kolhydratsfattigt som 

kanel, äkta vaniljpulver eller några droppar smakessens. Dr.Oetker har många intressanta essanser 

såsom rom, conjac och pepparmint. 

http://www.youtube.com/watch?v=15lgjGAJNIM


 

   

Ett annat enkelt sätt är att helt enkelt strö potatismjölet över din mat. Potatismjöl är helt smakneutralt. 

Enda problemet är att det är lite korningt och gnisslar mellan tänderna. En tredje variant är att röra ned 

det i kallt eller ljumhett vatten och dricka direkt. 

Ett alternativ till potatismjöl för den som föredrar riktig mat är att äta rå potatis. Till min omgivnings 

förvåning och förskräckelse har jag sedan barnsben älskat att äta råa, skalade potatisar med salt på. Nu 

kan jag med gått samvete börja med denna ovana igen. De tre till fyra matskedarna potatismjöl 

motsvarar cirka 200 g till 270 g potatis. En rejält stor potatis väger cirka 200 g medan en mer 

normalstor väger cirka hälften så mycket. En annan variant är att riva potatisen och blanda den i en 

sallad precis som man gör med morötter. Sedan har vi förstås det gamla husmorsknepet med 

potatisvatten där rå, finriven potatis läggs i kallvatten över natten och vatnnet sedan dricks, vilket är 

precis samma sak som potatismjöl uppslammat i vatten. 

När ska man inta potatismjöl eller råa potatisar? Här tror jag inte att det finns något rätt eller fel svar. 

Vissa intar allt på morgonen medan andra sprider ut det över måltiderna. De riktigt intressanta 

hälsoeffekterna av resistent stärkelse (bland annat på blodsockerkontrollen) är dess långtidsverkan på 

tarmfloran och produktionen av buturat/smörsyra. Möjligen blir denna produktion jämnare över 

dygnet om man sprider ut intaget över måltiderna. Noteras bör att det finns två olika effekter av 

resistent stärkelse. Den ena handlar om tjocktarmen och kan ta sin tid, den andra handlar om en GI-

effekt som är omedelbar. Precis som alla andra fibrer så kan resistent stärkelse till viss mån kapsla in 

socker och blodsockerhöjande stärkelse vilket gör att omvandlingen till glukos och upptaget till blodet 

saktas ned med en jämnare blodsockerkurva som följd. 

Även mättnadeseffekten av resistent stärkelse består på liknande sätt av två delar. En 

långsamtverkande del relaterad till tjocktarmen, buturat och hormoniella effekter på aptitreglerande 

hormoner via kommunikationen mellan tjocktarmen och hjärnan. Den andra delen är snabbverkande 

och handlar om att livsmedel som naturligt innehåller resistent stärkelse såsom potatis är bulkiga och 

ger en – förvisso snabbt övergående – mättnadskänsla. Det vi på ren svenska kallar bukfylla. 

 

Tips om resistent stärkelse vid mer liberal LCHF 

Kör man en mer liberal LCHF variant som tillåter upp emot 50 g kolhydrater kan man kanske lyckas 

knö in en liten portion bönor eller kokt, kyld potatis i sin dagliga kolhydratsranson. De 

bönor/baljväxter som har högst innehåll av resistent stärkelse är svarta bönor, vita bönor, mungbönor, 

röda linser och cashewnötter (som likt jordnötter inte är en nöt utan en baljväxt). Konserverade bönor 

har generellt lägre innehåll av resistent stärkelse än samma sorts bönor tillredda på traditionellt sätt 

genom blötläggning och kokning. Att kyla ned bönorna efter kokning ökar andelen resistent stärkelse. 

Kanske funkar även rårakor eller dess nära släkting ”hokey-pizzan” (så döpt eftersom man snabbt kan 

sno ihop en sådan under periodvilan) där man river rå potatis grovt, steker på den snabbt på båda 

sidorna i en liten stekpanna och kastar på riven ost och tillbehör. Här är fortfarande potatisen delvis rå 

och den borde bli något mer resistent efter en dag i kylen. Gröna bananer har jag inte hittat någon 

tillräcklig bra statistik för att kunna räkna på men trots motstridiga uppgifter tyder allt på att bara en 

mindre del av stärkelsen är resistent. 



 

   

För dem som inte alls är kolhydratskänsliga kan man nog använda sådant som bönor, ris och potatis 

för att få i sig tillräckligt av resistent stärkelse och behöver inte oro sig över att en stor del av 

stärkelsen är blodsockerhöjande. Kanske är den lilla delen resistent stärkelse tillräckligt för att genom 

påverkan på tarmfloran förhindra att metabola sjukdomar som leptinresistens, insulinresistens och 

diabetes uppstår trots ett högt stärkelseintag. Det skulle kunna förklara varför en lång rad jordbrukande 

kulturer som ätit stärkelserik föda som potatis, ris, majs och bönor ändå förblev hyfsat friska men så 

fort de istället gick över till en västerländsk kost med mycket socker och mycket vitt vetemjöl slog de 

metabola sjukdomarna till. 

 

Den västerländska kosten och resistent stärkelse 

I vetemjölet och sockret finns varken resistent stärkelse eller lösliga fibrer som ger näring åt 

tjocktarmsbakterierna. Istället gynnas andra bakterier, ofta inflammatoriska bakterier (liksom svamp 

som Candida) högre upp i matsmältningssystemt (tunntarmen) av att bli översköljda att en hög 

koncentration snabbt socker och kan sedan ta sig ned och förstöra bakteriebalansen i tjocktarmen. 

Som jag tidigare nämnt blir även den animaliska födan den moderna, västerländska kosten allt 

fattigare på de svårsmälta detaljer som kan utgöra föda åt våra tarmbakterier. Den västerländska kosten 

är den perfekta stormen för att sabotera vår tarmhälsa och därmed bana väg för alla Västerlandsets 

sjukdomar som fetma, diabetes, demenssjukdomar, cancer, inflammatoriska sjukdomar, autoimmuna 

sjukdomar med mera. Utvecklingsländer med snabb tillväxt som Kina och Indien som i snabb takt 

anpassar sig till den västerländska kosthållningen, drabbas av förödande fetma- och diabetesepidemier. 

Grova beräkningar tyder på att den genomsnittlige amerikanen bara får i sig cirka 5 g resistent 

stärkelse per dag (tillåt mig gissa att transfettsfriterade pommes och sötade cornflakes är de 

dominerande källorna). I U-världen där man fortfarande till stor del äter sina traditionella grödor, antas 

att intaget är cirka 30 - 40 g resistent stärkelse per dag. Vilket alltså helt överenstämmer med 

rekommendationen ovan om 30 – 40 gram eller 3 till 4 matskedar potatismjöl. 

Det finns en intressant hypotes om varför just socker och finmalt spannmål, bådadera med 

högkoncentrerade kolhydrater och stark blodsockerhöjande effekt påverkar vår tam och därmed vår 

blodsockerkontroll negativt. Läs mer om detta här. 

 

Gorillorna och lite ytterligare om resistent stäkelse och 

evolutionen 

Den västerländska kost vi äter idag skiljer sig i flera viktiga avséenden från den kost som alla våra 

tidigare förfäder ätit i historien. Den skiljer sig radikalt från kosten som alla våra närmast, nu levande 

släktingar äter naturligt. Schimpansen, bonobon och gorillan baserar inte sin kosthållning på tillsatt 

socker och snabba kolhydrater från vitt mjöl, varmpressade omega 6-rika växtoljor och artificiella 

http://www.lchf.se/Bloggar/Blogg/tabid/83/EntryId/9604/Ny-hypotes-om-varfor-spannmal-och-socker-ar-farligare-an-andra-kolhydrater.aspx


 

   

transfetter. Den kost vi äter idag har inget annat däggdjur (eller något annat djur heller för den delen) 

ätit någonsin. Resistent stärkelse är en del av detta hälsopussel. 

Resistent stärkelse är naturlig primatföda som ingen gorilla med självaktning skulle tacka nej till. 

Mycket av det finns i saker som vi inte äter idag. Råa rötter eller rotknölar, barken på späda kvistar 

eller innerbarken på träd. Noteras bör att samerna traditionellt åt innerbarken på tall som dels 

innehåller mycket C-vitamin men sannolikt också en hel del resistent stärkelse. Även de i LCHF-

kretsar så hyllade herde- och jägarfolket massajerna gjorde soppa av sitt jagade kött och bark. Så vad 

händer då när vi tar in exempelvis gorillor i djurparker? Självklart kommer någon smartskalle till 

dietist på att eftersom gorillan äter vegetarisk mat som domineras av kolhydrater så kan vi lika gärna 

ersätta deras naturliga mat med mycket av lösliga fibrer från bladgrönt och resistent stärkelse från 

rötter och kvistar med socker och mjölmat och baka kakor av det. Smart tänkt eller hur? 

Hörde jag ett instämmande här från någon militant LCHF:are som sa en kolhydrat är en kolhydrat är 

en kolhydrat? Likväl, man börjar producera kakor åt djurparksgorillorna och andra primater utifrån de 

billigaste råvaror som jordbrukets överskottsproduktion i USA har att erbjuda. Här är de största 

ingredienserna: 

 Mald majs, 

 Sojamjöl 

 Puffat vete 

 Socker 

 Mjöl av vetegroddar 

Så nu till gissningstävlingen, 10 000-kronors-frågan. Vad tror du hände med gorillorna som fick dessa 

kakor istället för sin naturliga kost baserat på blandgrönt, kvistar och rötter? Två alternativ: 

1. Gorillorna blev givetvis friskare, alertare och levde mycket längre när deras ogenomtänkta 

naturliga kost ersattes av kakor med recept komponerade av välutbildade dietister. 

2. Gorillorna blev givetvis sjukare när deras naturliga kost ersattes av kakor baserade på snabba 

kolhydrater och socker. De drabbades av bukfetma, metabolt syndrom och dog i förtid av 

hjärtinfarkt. 

Tyvärr är alternativ 2 det korrekta svaret.  

Det handlar bland annat om en gorilla som dog på ett zoo i USA av hjärtsjukdom. Första tanken var 

givetvis att börja medicinera gorillorna med hela vår arsenal av statiner och blodtryckssänkande 

mediciner tills någon kom på den underbara tanken att kanske låta dem äta sin naturliga föda istället 

för sockersötade kakor. Självfallet minskade de i vikt och blev friskare efter det. 

Nu har fler djurparker och forskare fått upp ögonen för att gorillor i djurparker blir feta och dör av 

hjärtsjukdom av kak-dieten. I en studie som du kan läsa om här skippade man dessa kakor. 

Dessutom gav man gorillorna tillskott av resistent stärkelse som till skillnad mot kakor är en del av 

deras naturliga kost. Hittills har man visat att deras blodfetter påverkades positivt. Återstår att se vad 

som händer på lång sikt. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24420273

