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Nytt byggkorn senker kolesterolet
13.06.2014 07:07: Nå kommer et nytt, norsk byggkorn – fullt av kostfiberet betaglukan, som har
dokumentert positiv effekt på kolesterolet. Dette er svaret på norske myndigheters ønske om sunnere
produkter.
Byggkorn er et av de sunneste kornslagene vi har og er den kornsorten det dyrkes mest av i Norge. Men på
grunn av sin karakteristiske smak og dårlige bakeegenskaper, benyttes bygg i liten grad til matvarer. Nå kommer
det et nytt byggkorn, spesielt egnet for og tilpasset bruk i matlaging.

Positive helseeffekter
Det er Norsk Matbygg og stolte bønder i Østfold som dyrker frem det nye byggkornet. Det har, foruten en søtlig
og god smak, et naturlig høyt innhold av kostfiberet betaglukan som har den helseeffekten at det senker
kolesterolet. Høyt blodkolesterol er en risikofaktor i utvikling av hjerte- og karsykdommer. Betaglukan fra bygg
bidrar dessuten til å begrense blodsukkerstigning etter et måltid. Det nye bygget er også rikt på antioksidanter
og inneholder gunstige fettsyrer, jern, sink, B- og E-vitaminer og andre verdifulle næringsstoffer.

Et nakenbygg
I motsetning til andre byggsorter som dyrkes i Norge er dette en skall-løs sort, et såkalt nakenbygg.
– Byggkorn mister skallet under tresking, og hele kjernen med alle de gode helsekomponentene kan benyttes til
mat. Dette gir en helt unik råvare med helsemessig effekt, forteller Katrine Kerr Gammelsrød, konstituert daglig
leder i Norsk Matbygg. Selskapet utvikler produkter av det nye nakenbygget i samarbeid med Coop Norge.
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I Coop-butikker til høsten
De første produktene med det nye bygget vil komme på markedet til høsten.
– Vi kommer til å lansere vår nye helseserie basert på nakenbygget i september i år. Det blir produkter innenfor
flere ulike kategorier, sier Hege T. Berg-Knutsen, ansvarlig for egne merkevarer i Coop Norge.
Foreløpig dyrkes nytt byggkorn på 12 gårder i Østfold. Årets avling ble sådd i april–mai og skal høstes i august.
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