
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nyhetsbrev nr 5, 2017 

Vid frågor: kontakta dietist Therese.Denker@Kristianstad.se 

  

Vitamin D är ett av de få vitaminer vi riskerar att få för lite av och vissa grupper kan därför behöva 

tillskott. Bakgrunden till att rekommenderat intag av vitamin D har höjts i NNR 2012 är att det finns nya 
studier som visar att vi i Norden behöver få i oss mer D-vitamin från kosten för att behålla en tillräcklig 
nivå av D-vitamin i blodet även under vintern.  

Behövs för: 
Vitamin D reglerar kalkbalansen i skelett och tän-
der. Nyare forskning tyder också på att D-vitamin 
har betydelse för uppkomsten av andra sjukdomar. 

Brist kan orsaka: 
Rakit, "engelska sjukan", hos barn, vilket visar 
sig som mjukt och missformat skelett, och 
benuppmjukning, osteomalaci, hos vuxna.  

Livsmedelsverkets råd:  
Alla barn under 2 år rekommenderas tillskott med 10 µg vita-

min3 per dag i form av D-droppar  

Vissa barn behöver fortsätta med D-droppar även efter 2 år. 

Det gäller barn som har mörk hudfärg, barn som inte vistas 

utomhus, barn som inte får berikade produkter och barn som 

inte äter fisk.  

Gravida som inte äter vitamin D berikade livsmedel eller som 

bär heltäckande klädsel rekommenderas att rådgöra med 

sin barnmorska om eventuellt behov av kosttillskott. 

Äldre som tillbringar lite tid utomhus rekommenderas tillskott 

med 10 mikrogram vitamin D3 per dag.  

Goda källor av vitamin D 
Vi får i oss vitaminet på två sätt: dels via maten, dels bildas vitamin D i 
huden när vi är ute i solen. 
 

Vitamin D i mat får vi främst i oss från fisk till exempel innehåller lax, 
sill, makrill och tilapia mycket vitamin D. Mjölkprodukter, margarin och 
matfettsblandningar är också viktiga källor, om de är berikade med 
vitamin D. Ägg och kött innehåller också en del vitamin D. 
 

Under sommarhalvåret är solbestrålning på huden den viktigaste käl-
lan. Vitaminet lagras i kroppen och det som har bildats av solen kan 
täcka en del av behovet under vinterhalvåret. 
 
 

Tunnbröd med makrill och gurka 
2 bitar mjukt tunnbröd  
4 msk cream cheese  
2 isbergssalladsblad  
1 burk makrillfilé i tomatsås  
10 skivor gurka 
 

Gör så här: 
Bred tunnbröden med cream cheese.   
Lägg på salladen, makrill och gurka.  
Rulla ihop. 
Skär rullarna i lagom stora bitar. 

Smoothies 
 Bär/frukt/avocado 

 Mjölk/yoghurt/havredryck/kokosmjölk 

 Mynta/kardemumma/kakao/vaniljpulver 
Förslag: 

1. Päron, lingon, honung, vanilj 
2. Mango, hallon, lime 
3. Banan, kakao, vanilj 
4. Äpple, nektarin, mynta 
5. Blåbär, jordgubbar, mynta 
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