
https://books.google.dk/books?id=pZCDvcCB_MMC


.
_

_
,

.
.
5
3
.
0

1
.
:
L
a
i

.
.
,

u
~

.
.
.
Ö

e

.
v
,
M

4

m
w
.
.
.
.

g
ï
t
.

,
._

_.
.
I

.
+
1
4

.
S
s
f
.
,

_
__

.
r
v
a
.

.
,
,

_.
=

.
.
.

.
w

.
.
.
ß

.
å
,
.
.
f
m
fi
w
v

.

.._>
.

,

,

,

\
...

d
m
.
.
.

.
ü
w
w
à

ñ
s
.
.
m
t
q
ß
.
,





Pørtionsstørlekar

Nordiska standardpørtioner av

mat och livsmedel

Th 1 S O ne

llä\fl\ilfl\l|l\ßflflfllvljflfllll\l\||\\|\|\\|||\\





Portiønsstørlekar

Nørdiska standardpørtiøner av

mat och livsmedel

TemaNørd 1998:554



Portionsstorlekar

Nordiska standardportioner av mat och livsmedel

TemaNord 1998:554

© Nordisk Ministerråd, København 1998

ISBN 92-893-0214-3

ISSN 0908-6692

Tryk: Ekspressen Tryk & Kopicenter

Omslag: Publikasjonsavdelingen NMR

Oplag: 470

Papir: Miljøvenligt papir som opfylder kravene i den nordiske miljøsvanemærkeordning.

Sælges gennem Nordisk Ministerråds agenter, se listen på sidste side.

Nordisk Ministerråd Nordisk Råd

Store Strandstræde 18 P.O.boks 3043

DK-1255 København K DK-1021 København K

Telefon (+45) 3396 0200 Telefon (+45) 3396 0400

Telefax (+45) 3396 0202 Telefax (+45) 3311 1870

Hjemmeside: www.norden.org

Det nordiske levnedsmiddelsamarbejde

Nordisk Embedsmandskomité for Levnedsmiddelspørgsmål (EK-LIVS) arbejder med

principielle levnedsmiddelpolitiske spørgsmål vedrørende kost og emæring,

levndsmiddeltoksikologi og -mikrobiologi bl.a. i relation til risikovurdering,

levnedsmiddelkontrol og -lovgivning. Samarbejdet sigter på beskyttelse af forbrugemes

sundhed, fælles udnyttelse af faglige og administrative ressourcer samt nordisk og intemational

udvikling af fagområdeme.

Nordisk Ministerråd

blev oprettet i 1971 som samarbejdsorgan mellem de nordiske landes regeringer. Ministerrådet

fremlægger forslag til Nordisk Råds sessioner, viderefører rådets rekommandationer,

rapporterer til Nordisk Råd om samarbejdets resultater og leder arbejdet inden for de forskellige

emneornråder. Samarbejdet koordineres af samarbejdsministrene, der er udpeget af det enkelte

lands regering. Ministerrådet træder sammen i forskellige sammensætninger - afhængigt af

hvilke spørgsmål, der skal behandles.

Nordisk Råd

blev oprettet i 1952 som et samarbejdsorgan mellem de folkevalgte forsamlinger og regeringer i

Danmark, Island, Norge og Sverige. Finland indtrådte i 1955. Færøernes, Grønlands og Ålands

delegationer indgår i henholdsvis Danmarks Riges og Finlands delegationer. Rådet består af 87

medlemmer. Nordisk Råd er initiativtagende og rådgivende og har kontrollerende opgaver i det

nordiske samarbejde. Nordisk Råds organer er plenarforsamlingen, præsidiet og udvalgene.



Innehållsförteckning

Förord ................................................................................................................ 7

Sammanfattning.............................................................................................. .. 8

Summary ........................................................................................................... 9

Tiivistelmä ....................................................................................................... 10

Inledning.......................................................................................................... 1 1

Syfte.................................................................................................................. 12

Material ........................................................................................................... 13

Metod ............................................................................................................... 15

Resultat ............................................................................................................ 17

Portionsstorlekar ......................................................................................... .. 17

Åldersgrupper ............................................................................................. .. 27

Diskussion...................................................................................................... .. 28

Undersökningens material .......................................................................... .. 28

Undersökningens metod ............................................................................. .. 28

Felkällor...................................................................................................... .. 29

Likheter och olikheter med befintliga vikttabeller ..................................... .. 29

Portionsstorlekars variation enligt ålder och kön ....................................... .. 31

Behov av uppgifter och fortsatt arbete kring standardportioner ................. .. 31

Referenser........................................................................................................ 32

Bilagor.............................................................................................................. 33

Material till studien..................................................................................... .. 33

Tabell 4. Portionsstorlekar, 5 percentiler.................................................... .. 36

Tabell 5. Portionsstorlekar, 9 percentiler.................................................... .. 38

Tabell 6. Portionsstorlekar, ålder och kön .................................................. .. 40



6



Förord -

En nordisk projektgrupp, NORKOST, genomförde på 1980-talet flera projekt

till stor nytta för arbetet och forskningen på kostområdet. NORKOST-gruppen

ägnade sig framför allt åt att standardisera de kostundersökningsmetoder som

används i de nordiska ländema. Det projekt om portionsstorlekar vars resultat

presenteras här, är en fortsättning på den verksamheten. Med enhetliga hjälp

medel och kostundersökningsmetoder underlättas arbetet, och möjligheten att

jämföra resultaten från olika studier förbättras.

Detta projekt har initierats och planerats av den nordiska arbetsgruppen för kost

och näringsfrågor, NKE. Medel har beviljats av Ämbetsmarmakommittén för

livsmedel, ÄK-livs, under Nordiska Ministerrådet. Det praktiska arbetet har

utförts av Ylva Mattsson Sydner, Livsmedelsverket. Lars-Runar Knuts,

forsknings- och utvecklingsenheten på Folkpensionsanstalten i Åbo har bistått

med rådgivning vid den statistiska bearbetningen. Utan tillgång till tidigare

genomförda kostundersökningar hade denna studie inte varit möjlig. Ett stort

tack till alla som bidrog med material.

Projektgruppens medlemmar

Jóharma Haraldsdóttir Forskningsinstitut for Human Emæring,

Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole,

Köpenhamn, Danmark

Ritva Seppänen Forsknings- och utvecklingsenheten,

Folkpensionsanstalten, Åbo, Finland

Laufey Steingrímsdóttir Emæringsrådet, Reykjavík, lsland

Kerstin Trygg Institutt for Ernæringsforskning

Universitetet i Oslo, Oslo, Norge

Ulla Hagrnan Statens livsmedelsverk, Uppsala, Sverige

Projektledare
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Sammanfattning

Standardiserade kosttmdersökningsmetoder underlättar arbetet för dem som

planerar och genomför kostundersökningar, men också för dem som använder

resultaten. Användning av sarrnna enhetliga metoder gör det nämligen möjligt

att jämföra resultat från olika studier. Att försöka fastställa standardportioner

för de nordiska länderna är en fortsättning på arbetet med att standardisera

kostundersökningsmetoder som har bedrivits i Norden sedan början av 1980

talet.

Målet med denna studie var att ta fram standardportioner för ett antal i Norden

vanligen förekommande maträtter och livsmedel. Material från vägda kost

undersökningar har använts för att bestämma de portionsstorlekar som redo

visas.

De standardportioner som presenteras är baserade på vägda kostregistreringar

från 771 individer i Danmark, Norge och Sverige. Det är första gången tabeller

byggda på ett så solitt material publiceras. Portionsstorlekama anges som liten,

mellan och stor portion, och är statistiskt beräknade med utgångspunkt i verk

liga portioner. Aktuella kostundersökningar med vägd registrering farms inte

att tillgå i Finland eller Island. Materialet är därmed ojärrmt fördelat mellan de

nordiska ländema. En ojärrm fördelning gäller också kön, kvinnoma är ett

hundratal fler än märmen. Också åldersfördelningen är ojärnn, åldersgruppen

19-30 år är överrepresenterad. Trots snedfördelningarna gör det stora antalet

kostregistreringar att studien är ett värdefiillt material, och en god bas för

beräkning av portionsstorlekar.

De 45 maträtter och livsmedel som ingår i studien registrerades först i en data

bas, därefter varje individs alla intag. Medelvärdet för varje individs intag av

varje maträtt och livsmedel beräknades och utgör det material som användes i

den statistiska bearbetningen. Portionsstorlekama redovisas som liten, mellan

och stor portion, dels sammanslagna, dels uppdelade på män och kvinnor.

Portionema av matbröd finns även fördelade efter måltidstyp, nämligen om de

ingick i en lagad måltid eller en måltid av frukosttyp. För nio maträtter och

livsmedel visas dessutom portionsstorlekar fördelade på åldersgrupper.

Bestämning av standardportioner är komplicerat. Förutom att det är svårt att

definiera en portion, varierar portionsstorleken kraftigt mellan individer. Dock

är uppgifter om portionsstorlekar viktiga hjälpmedel på olika områden, till

exempel för kosthållsforskare, livsmedelsindustrin, och vid planering i

storhushåll.
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Summary

To use standardised food survey methods facilitates the work of those who plan

and carry out studies, and increases the reliability of comparisons of results.

Since 1983, work has been going on in the Nordic countries on standardisation

of dietary methods. The aim of this study was to define standard portions for

commonly used dishes and food items in the Nordic countries. Defining the

portion size is of importance in consumption studies, in research, in the food

industry, and in the catering service.

This study was based on results from several dietary surveys using weighed

record method. In total, 771 individuals from Denmark, Norway and Sweden

were represented in the material. Data from Finland and Iceland were not

available. In the material women were over-represented, as was the age group

19-30 years. This is the first time portion size for different foodstuffs based on

weighed records has been published in Scandinavia.

Information regarding portion size, nationality, sex and age of each individual

was recorded in a database. An average portion size was calculated for persons

who had eaten a dish or foodstuffmore than once. These average figures were

used in the statistical analysis. Portion sizes for 45 dishes and food items are

presented as small (10th percentile), medium (5O'h percentile) and large (90th

percentile) for all persons together, and separately for men and women. Bread

portions are separated according to type ofmeal (breakfast or cooked meal).

For 9 dishes and foodstuffs, portion sizes are also presented according to age

gTOllpS .
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Tiivistelmä

Yhdenmukaistetut tutkimusmenetehnät helpottavat ruoankäyttötutkimuksia

suunnittelevien ja tekevien työtä. Samojen menetelmien käyttö lisää myös

mahdollisuuksia verrata eri tutkimusten tuloksia. Käsillä olevan työn tarkoituk

sena oli vakioarmoksia Pohjoismaissa yleisesti esiintyville ja käyte

tyille elintarvikkeille ja ruokalaj eille. Se on jatkoa sille työlle, jota 1980-luvulla

on tehty ruoankäyttötutkimusmenetelınien yhdenmukaistamiseksi Pohjois

maissa. Nyt esitettyjen armosmäärien aineistona on käytetty tarkkaa punnitus

menetelrnää käyttäen kerättyjä tutkimusaineistoj a.

Tietoja on kerätty yhteensä 771 henkilön alkuperäisistä tutkimusraporteista

Norjasta, Ruotsista ja Tanskasta. Suomesta ja Islannista ei ollut käytettävissä

tuoreita punnitusmenetehnälla suoritettuja ruoankäyttötukimuksia. Tästä

johtuen aineisto ei jakaudu tasapuolisesti eri Pohjoismaiden välillä. Samoin

aineisto ei jakaudu tasaisesti miesten ja naisten käyttämistä ruoka-armoksista ja

niiden koosta.

Tutkimukseen sisältyvät ruoka-aineet ja ruokalaj it vietiin aluksi tiedostoon,

mihin jokaisen yksilön jokainen syöntikerta tallennettiin erikseen. Sen jälkeen

jokaisen yksilön ruoka-aineiden ja ruokalajien käytöstä on laskettu keskiarvo,

jota on käytetty aineiston tilastollisessa käsittelyssä. Armoskoot esitetään

muodossapieni, keskikokoinen ja suuri armos yhteensä ja erikseen jaettıma

miesten ja naisten käyttämiin. Ruokaleivän armokset on jaoteltu lisäksi sen

mukaan, käytetäänkö niitä aterian yhteydessä vai leipäaterian tapaan. Liitteenä

on lisäksi taulukko, missä joitakin tavallisimpien ruokalajien armosmääıiä

esitetään myös ikäıyhmittäin.

Vakioarmosten määrittäminen on usein vaikeata, koska armosten jakauma on

hyvin laaja. Tästä huolimatta tiedot armosten määristä voivat olla tärkeä apu

väline erilaisissa käyttötarkoituksissa. Ravitsemustutkijat, suurtalouksien suun

nittelijat sekä elintarviketeollisuus voivat työssään käyttää apuna taulukoita

ruoka-armosten keskimääräisestä koosta.
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Inledning

Standardisering av kostundersökningsmetoder

Behov av uppgifter om intag av livsmedel och därmed av energi och närings

ämnen för enskilda eller grupper firms i forskningsprojekt inom olika ärrmes

områden. Det innebär att forskare av skilda kategorier har stor nytta av att kost

undersölmingsmetoder är standardiserade. För att underlätta arbetet för alla

inblandade och ökajämförbarheten mellan erhållna resultat, har ett gemensamt

standardiseringsarbete bedrivits i Norden under snart två decennier. Arbetet har

utförts i projektform.

Det arbete som NORKOST, den nordiska projektgrupp som har ägnat sig åt

dessa uppgifter, hittills har initierat och drivit har resulterat i följande publika

tioner.

- Standardisering av 24-timmarsintervju, 1986 (l).

- Kostholdsundersøkelser - hvorfor og hvordan, 1987 (2).

- Riktlinjer för användning av livsmedelsfrekvensmetoder, 1989 (3).

- Riktlinjer för användning av kostregistreringsmetoder, 1990 (4).

Portionsstorlekar

För att beräkna näringsintaget är det nödvändigt att kärma till inte bara vilka

enskilda maträtter och livsmedel som konsumeras, utan också i vilka mängder.

Eftersom behovet av energi och näringsämnen varierar mellan olika individer

och grupper i befolkningen, varierar också den mängd mat som konsumeras.

Den mängd som enskilda individer konsumerar per tillfälle är inte bara beroen

de av personens energi- och näringsbehov. Andra aspekter, som traditioner,

värderingar, vanor och normer kan ha större betydelse än de rent närings

mässiga. Tillgången på mat och kostnaden är också faktorer som påverkar

mängden mat, portionsstorleken.

Standardportioner för maträtter och livsmedel kan användas på olika områden.

De standardportioner som idag används är oftast baserade på antagna värden.

Behovet att få fram portionsstorlekar baserade på uppmätta mängder har länge

funnits. De nordiska ländema har många gemensamma kosttraditioner, varför

den nordiska arbetsgruppen för kost och näringsfrågor, NKE, beslutade sig för

att genomföra studien, vars resultat presenteras här.

Standardportioner representerar en markant förenkling av verkligheten, vilket

alltid bör hållas i minnet. En huvudregel vid individuella kostundersökningar är

att samla in uppgifter om deltagarnas verkliga portionsstorlekar. Förenklingar

är dock oña nödvändiga i koststudier, som generellt är mycket resurskrävande.

Användning av standardportioner i stället för vägda mängder innebär en avse

värd besparing.
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Syfte

Målet med studien var att ta fram standardportioner för ett antal i Norden van

ligen förekommande maträtter och livsmedel. Standardportionema är liten,

mellan och stor portion. Avsikten var också att beskriva genomsnittligt intag i

olika befolkningsgrupper. Standardportioner för maträtter och livsmedel kan

användas för:

0 att beräkna intaget av näringsärrmen i kostundersökningar, där uppgift

om konsumerad mängd saknas

0 att praktiskt planera kosten för grupper

0 att ta fram illustrationer av maträtter och livsmedel som hjälpmedel i

kostimdersökningar

0 att ange näringsdeklarationer per portion

0 att beräkna intaget av icke-näringsänmen som t.ex. tillsatser och

pesticider

Genom att utföra studien av standardportioner som ett nordiskt samarbete

sparas både tid och personella resurser. En arman viktig följd är att jämför

barheten mellan resultaten från olika kostundersökningar ökar med standar

diserade portionsstorlekar.
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Material

Befintliga vägda kostregistreringar

Uppgifter för att beräkna standardportioner för ett antal utvalda maträtter och

livsmedel har hämtats ur befintliga kostregistreringar. Dessa registreringar är

utförda på individnivå och registrerade av försökspersonerna sj älva. De kost

registreringar som använts i studien är alla utförda med en vägd kostregist

reringsmetod. Metoden innebär att individen själv väger allt som konsumeras

under kostregistreringsperioden. Vilka livsmedel, maträtter och drycker, samt

vikten i gram registreras i en därför avsedd kostdagbok.

De kostundersökningar som använts är i huvudsak utförda vid nordiska institu

tioner och myndigheter. Materialet är jämförbart såtillvida att allt är vägt och

registrerat i gram. Syftet med de kostimdersökningar som ingår i studien varie

rar dock, vilket innebär att de skiljer sig åt i många avseenden. En förteckning

över de kostundersökningar som använts, deras innehåll och omfattning finns

som bilaga.

Beskrivning av gruppen

Från Danmark, Norge och Sverige har sammanlagt 771 vägda kostregistre

ringar använts i studien. Varje kostregistrering representerar en individ och

fördelningen är 335 män och 436 kvinnor mellan 15 och 79 år. Individema är

fördelade på grupper med avseende på kön och ålder. Åldersgruppemas inter

valler överensstärmner med den åldersgruppering som används i de nordiska

näringsrekommendationema (5), dvs. 15-18 år, 19-30 år, 31-60 år och 61-75 år.

Då endast fyra kvinnor i studien är mellan 76 och 79 år redovisas dessa i

åldersgruppen 61-75 år. En översikt av antal individer, fórdehiingen beträf

fande nationalitet, kön och ålder presenteras i tabell 1.

Begränsningar i urvalet av befintliga kostundersökningar

Ursprungligen var avsikten att samtliga nordiska länder skulle finnas repre

senterade i studien med eget material. Detta mål har varit omöjligt att uppfylla

då det i Finland och Island inte finns några vägda kostregistreringar utförda

under de senaste tio åren. Det har resulterat i att alla data för standardportio

nema är hämtade från vägda kostregistreringar utförda i Danmark, Norge och

Sverige.

En jämn fördelning av åldersgrupper och kön från respektive land har varit

omöjlig att uppfylla, då studien bygger på material som är insamlat i ett helt

annat syfte än vad som avses i denna studie. De tre länder som finns represen

terade i underlaget har inte ett jämförbart material beträffande vilka grupper i

befolkningen som är undersökta. Detta utesluter en jämförelse av portions

storlekar mellan ländema. Totalt ingår också 100 fler kvinnor än män i det

samlade materialet, de två åldersgruppema 19-30 år och 31-60 år är också
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överrepresenterade. De danska, norska och svenska kostregistreringama

tillsammans utgör dock ett omfattande material. Trots överrepresentationen av

kvinnor och en viss tyngdpunkt på de två mellersta åldersgruppema, utgör

materialet en värdefull källa för upplysningar om portionsstorlekar.

Tabell l.

Beskrivning av gruppen. Antal individer samt fördelning på ålder, kön

och land.

Män

Danmark Norge Sverige Totalt

15-1 8 år 0 13 30 43

19-30 år 93 55 7 155

31-60 år 24 25 37 86

61-75 år 0 0 42 42

Totalt 335

Kvinnor

Danmark Norge Sverige Totalt

15-18 år 0 37 33 70

19-30 år 124 59 23 206

3 1-60 år 83 1 33 1 17

61 -75 år 0 34 2 40

Totalt 436

Antalet personer som skiljer mellan åldersgrupper och samtliga registreringar berorpå att

uppgifter om ålder i vissafall saknas.

Livsmedel och maträtter

Livsmedel och maträtter som är vanligen förekommande i Danmark, Norge och

Sverige ingår i studien. Materialet har klassificerats efter livsmedelsgrupp och

efter typ av maträtt. Specifika livsmedel och maträtter för varje enskilt land har

då de inte passat befmtlig klassificering utgått. Totalt har 65 olika livsmedel

och maträtter registrerats i databasen för portionsberälcninganra. Då vissa livs

medel eller maträtter förekommer i alltfór ringa utsträckning, har dessa inte

redovisats i resultatdelen. Andra livsmedel, såsom Smörgåspålägg, är svåra att

redovisa som en portionsstorlek. Olika fiukter och kyckling har uteslutits ur

resultatdelen p.g.a. tveksamheter beträffande den ursprrmgliga mängden som

registrerats, om den var med eller utan svinn (skal, ben, m.m.).

För att inkluderas i resultatdelen måste ett livsmedel eller en maträtt vara

registrerat av minst femtio individer. Det innebär att uppgifter som förts in i

databasen kan saknas i resultatdelen. Orsaken är att uppgifter som registrerats

av färre än femtio individer betraktas som ett alltför begränsat material.
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Metod

Insamling av material

För att beräkna standardportioner för olika befolkningsgruppers intag av vissa

bestämda maträtter och livsmedel har en databas med avseende på detta ut

arbetats. Uppgiftema i databasen är hämtade ur de kostdagböcker som indi

viden registrerat sitt intag av mat och dryck i under kostrmdersökningsperio

den. Genom att använda originalanteclmingar och låta all inmatning av data

utföras av en person ökar jämförbarheten i materialet. För att ha möjlighet att

använda de skrymmande kostdagböckema och för att få hjälp med att tolka

materialet har inmatningen av data skett hos de medverkande institutionema

och myndighetema i respektive land.

Definition av portion och kravför registrering

Som portion betraktas den mängd av en viss maträtt eller ett visst livsmedel

som konsumerats per ät-tillfálle. Om exempelvis en maträtt anges med en vikt

som en första portion och sedan en ny vikt för en andra och eventuellt tredje

portion, är det den sammanlagda mängden av maträtten som förts in i data

basen. Endast de uppgifter som anges vara vägda och är registrerade i gram har

använts i databasen. För att betraktas som portion krävs också att maträtten

eller aktuellt livsmedel ingår i någon form av måltid, dvs. att det inte är en

enstaka smakbit utan tillbehör. Måltider som inkluderar ett större antal rätter,

t.ex. smörgåsbord har inte använts i studien.

Registrering och bearbetning av portionsstorlekar

Programvaran Microsoft Excel version 4.0 har använts för att registrera de i

studien ingående individema med avseende på vissa bakgrundsdata samt

aktuell maträtt eller livsmedels portionsstorlek. Varje individ registrerades för

samtliga intag av en och samma maträtt/livsmedel. Den databas som materialet

förts in i är uppbyggt i ett system anpassat för den programvara som använts.

Ur databasen har varje enskild maträtt och livsmedel placerats i en separat

datafil för vidare bearbetning. För att inte enskilda individers eventuella över

frekventa konsumtion av vissa maträtter eller livsmedel skulle orsaka en

snedfördehiing i materialet har ett medelvärde per individ tagits fram. Den

transponering, dvs. omflyttning av materialet som laävdes för detta utfördes i

MS Excel. Därefter överfördes all data från MS Excel till programmet Minitab

1 1 för vidare statistisk bearbetning. Efter bearbetningen i Minitab fördes

kolumnen för individemas medelintag av varje maträtt och livsmedel åter till

Excel för beräkning av percentiler.
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Liten, mellan och stor portion med hjälp avpercentiler

De tre standardportionsstorlekar som presenteras i studien är liten, mellan och

stor portion vilka representerar den tionde, femtionde och nittionde percentilen

på fördelningskurvan. Valet av dessa percentiler baseras på den tydliga skillnad

som då erhålls mellan portionema, samtidigt som de extrema portionsstor

lekarna undviks. För att förtydliga att valet av den 10:e och 90:e percentilen

som liten respektive stor portion inte är en självklarhet, utan ett av flera altema

tiv, har en jämförande tabell gjorts.

Bland bilagoma finns tabell 4 som anger en liten portion både som 10:e och

25:e percentilen och stor portion som 75:e respektive 90:e percentilen. Tabell 5

innehåller portionsstorlekarna för var tionde percentil mellan den 10:e och 90:e

för samtliga maträtter och livsmedel i studien.

Avrundning av viktangivelser

Portionsstorlekama i rapportens resultatdel redovisas som avrundade värden

och mängdangivelsema anger maträtter och livsmedel färdiga för konsumtion.

Största delen av de mängder livsmedel och maträtter som återfinns i tabellen

har avrundats till närmaste 25 gram, dvs. de redovisas som 100 gram, 125

gram, 150 gram osv. De varor som domineras av portionsstorlekar under 80

gram är dock avrundade till närmaste tiotal. Matbröd har avrundats till

närmaste 5 gram, dvs. 45 gram, 50 gram osv. och matfett per skiva bröd till

närmaste 0,5 gram.

I bilagoma tabell 4 och 5 över portionsstorlekar är samtliga mängdangivelser

avrundade till närmaste heltal. Mängden matfett per skiva bröd är dock som i

huvudtabellen avrtmdad till närmaste 0,5 gram.
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Resultat

Portionsstorlekar

Resultatdelen presenteras i form av en tabell med viktuppgifter för portions

storlekar för 45 olika livsmedel och maträtter. Tabellen redovisar tre portions

storlekar som anger mäns respektive kvinnors konsumtion av dessa livsmedel

och maträtter. De tre portionsstorlekarna finns också som en mängdangivelse

för samtliga registreringar, vilken inkluderar både kvirmor och män. Portions

storlekama redovisas som liten, mellan och stor portion i tabell 2. Där liten

portion motsvarar 10:e percentilen, mellan 50:e percentilen och stor 90:e per

centilen. Standardportionemas fördelning på liten, mellan och stor portion

fastställdes redan i undersökningens början. Då den statistiska bearbetrringen av

materialet påbörjades framkom att denna fördehiing med 10:e, 50:e och 90:e

percentilen på ett ändamålsenligt sätt avspeglar den spridning i portionsstor

lekar som förekommer. Portionsstorleken för maträtter anger varan färdig för

konsumtion, dvs. tillagad och utan svinn som skal, ben eller dyl. Samtliga

mängdangivelser i tabellen är avrundade värden.

Genom att låta värdet, för liten respektive stor standardportion, basera sig på

den 10:e respektive 90:e percentilen täcker de tre portionsstorlekarrra, liten,

mellan och stor, 80 procent av deltagarna. Endast de portionsstorlekar som

tillhör de tio procent av den minsta eller största portionen som konsiunerats

ligger därmed utanför det värden som redovisas. Många gånger kan det

emellertid vara felaktigt att använda sig av portionsstorlekar som inkluderar

extremt små respektive stora portioner. En snävare fördehiing kan motsvara

mer användbara portionsstorlekar. En liten respektive stor portion kan då

representeras av den 25:e respektive 75:e percentilen istället (bilaga, tabell 4).

Detta altemativ innebär att de tre portionsstorlekama täcker ungefär 50 procent

av deltagarnas registrerade portionsstorlekar.

De histogram som ingår i tabell 2 visar att portionsstorlekar-na har en skev

fördehring gällande stor portion. För samtliga maträtter och livsmedel gäller

också att den stora portionen vanligen är tre till fyra gånger större än den lilla

portionen. Det vill säga att det tre portionema tillsammans spärmer över en

faktor 3-4. I jämförelse med mellan portionen är den lilla portionen vanligtvis

hälften så stor, samtidigt som den stora är 1,5 - 2,0 gånger så stor som en

mellan portion. Majoriteten av portionema ligger dock innanför 0 50 procent

av mellanportionen.
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Tabell 2. Standardportionsstorlekar i gram för några vanligen förekommande livs

medel och maträtter. Mängdangivelsen gäller varan färdig för konsumtion, det vill

säga utan svinn som skal, ben, och liknande. Samtliga mängder i gram är avrundade.

n liten mellan stor

10:e percentilen 50:e percentilen 90:e percentilen

Potatis och potatisrätter

Kokt potatis

Alla 495 100 150 275

Män 236 100 175 325

kvinnor*** 259 75 150 225

Bild 1. _

Koktpotatis 'X0 __ _*

60 _

50 _.

Frekvensfördelning av 40 _

allas genomsnittliga so -

intag av kokt potatis. 20 _

1o -

x = mängd i gram M _..

y = antal personer I I i i 1 f i i

o 1oo zoo soo 4oo soo soo 1oo

Sammanlagt

495 personer.

Stekt potatis (íörkokt)

Alla 88 75 150 275

Män 52 75 175 300

kvinnor*** 36 50 100 200

Råstekt potatis

hasselbackspotatis,

klyftpotatis, m. fl.

Alla 51 75 175 275

Män 26 150 200 325

kvinnor *** 25 75 125 225

Pommes frites

Alla 1 1 1 75 125 250

Män 59 100 150 275

kvinnor “ s 52 75 125 225

Potatismos/rotmos

Alla 120 125 225 450

Män 56 150 275 450

kvinnor *** 64 100 200 350

Skillnaden i portionsstorlek mellan män och kvinnor. Mann-Whitney test av medelportionema

för män och kvinnor. * = p<0,05 ** = p<0,0l *** = p<0,00l n s = ej signifikant
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n liten mellan stor

10:e percentilen 50:e percentilen 90:e percentilen

Potatisgratäng, potatissallad

Alla 86 100 250 425

Män 43 150 250 475

kvinnor * 43 100 200 350

Grönsaker och rotsaker

Gurka

Alla 55 20 50 100

Män 19 20 40 70

kvinnor “ s 36 20 50 100

Tomat

Alla 15 7 40 70 l 50

Män 84 30 70 150

kvinnor “ i 99 40 70 150

Blandad sallad

Alla 315 50 100 200

Män 128 50 100 200

kvinnor “s 187 50 100 175

Bild 2.

Blandad sallad Y - T

50 _:

. - -J

Frekvensfbrdelnrng

av allas 30 _

genomsnittliga intag 20 _

av blandad sallad.

10 -

x = mängd i gram 0 _ _ _

y = antal personer 0 150 260 360 450

Sammanlagt X

315 personer.

Råkost

alla 183 40 70 150

män 84 30 70 150

kvinnor “ i 99 40 70 150

Kokta grönsaker

morötter, blomkål, bönor m.

fl.

Alla 321 50 100 175

män 143 50 100 200

kvinnor “s 178 50 100 175

Skillnaden i portionsstorlek mellan män och kvinnor. Mann-Whitney test av medelportionema

** = p<0,0l *** = p<0,00lför män och kvinnor. * = p<0,05 n s = ej signifikant
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n liten mellan stor

l0:e percentilen 50:e percentilen 90:e percentilen

Stuvade/gratinerade

grönsaker

stuvad spenat, vitkål,

gratinerad broccoli, m. fl.

alla 79 75 150 325

män 47 75 175 350

kvinnor “ ' 32 75 150 300

Inlagd gurka/rödbeta

alla 76 20 40 80

män 44 20 50 80

kvinnor “ ' 32 20 40 70

Mjöl, gryn och pasta

Ris (kokt)

alla 288 100 175 275

män 126 100 200 325

kvinnor *** 162 100 150 250

Bird 3.

Ris (kom) Y _ _

Frekvensfördelning av so -

allas genomsnittliga

intag av ris. 2° '_

__ _ 1o -

x = mangd r gram

y = antal personer 0 -
-r

-
-r

q I

o 1oo zoo soo 4oo soo

Sammanlagt X

288 personer.

Pasta (kokt)

alla 320 125 225 400

män 149 150 250 450

kvinnor *** 1 71 100 200 300

Bild 4.

Pasta (kokt) -f

Frekvensfördelning av

allas genomsnittliga

intag av pasta.

20

10

x = mängd í gram

y = antal personer o -

n I

o 1oo 200 300 4oo soo soo 7oo

Sammanlagt X

320 personer.

Skillnaden i portionsstorlek mellan män och kvinnor. Mann-Whitney test av medelportionema

för män och kvinnor. * = p<0,05 ** = p<0,0l *** = p<0,00l n s = ej signifikant
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n liten mellan stor

10:e percentilen 50:e percentilen 90:e percentilen

Pastarätt

lasagne, makaronipudding,

m. fl.

alla 150 225 350 575

män 65 225 400 625

kvinnor *** 85 200 325 500

Pizza

alla 200 200 350 575

män 99 250 375 625

kvinnor *** 101 175 300 475

Pizzd so - _

Frekvensfördelning av

allas genomsnittliga 20 _

intag av pizza.

10 -

x = mängd i gram

y = antal personer
o _ fiJ-r

Sammanlagt 6 160 zdo sdo 4olo soto sdo 760 eob solo 1060

200 personer. X

Pannkaka

alla 109 125 225 425

män 71 125 250 450

kvinnor ** 38 150 200 275

Gröt

alla 155 150 275 500

män 80 175 300 575

kvinnor * 75 150 250 425

Müsli

alla 209 20 60 125

män 86 30 70 150

kvinnor *** 123 20 50 100

Flingor

com flakes och liknande

alla 133 20 40 90

män 72 20 50 90

kvinnor “ s 61 20 40 70

Fiskrätter

Kokt fisk

alla 129 75 150 225

män 61 100 175 250

kvinnor* * * 68 75 125 200

Skillnaden i portionsstorlek mellan män och kvinnor. Mann-Whitney test av medelportionema

för män och kvinnor. * = p<0,05 ** = p<o,o1 *** = p<0,00l n s = ej signifikant
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n liten mellan stor

10:e percentilen 50:e percentilen 90:e percentilen

Stekt fisk panerad

alla 143 75 125 200

män 72 100 150 225

kvinnor*** 71 75 100 150

Korv- och kötträtter

Korv tillagad i skivor

falukorv, medisterkorv, m fl

alla 113 75 100 200

män 55 75 100 250

kvinnor “ s 58 75 100 175

Korv tillagad hel

frukostkorv, isterband, m fl

alla 138 75 125 225

män 81 100 125 275

kvinnor “ s 5 7 75 125 200

Bacon

alla 50 30 50 100

män 32 30 50 125

kvinnor “ s 1 8 20 50 100

Köttfársrätter

köttbullar, karbonader, och

liknande

alla 302 75 125 225

män 159 100 150 250

kvinnor *** 143 75 125 175

Bild 6. y

Köttfiirsrätter Q __

40 _

Frekvensjördelning 30 __

av allas

genomsnittliga intag 20 _

av köttjärsrätt.

10 '_

x = mängdi gram o _

y = antalpersoner . . . . , ,

o 100 200 300 400 500

Sammanlagt X

302 personer.

Kallskuret kött

rostbiff, skinka, och liknande

Alla 57 50 100 175

män 30 50 125 175

kvinnor “ s 27 50 75 150

Skillnaden i portionsstorlek mellan män och kvinnor. Mann-Whitney test av medelportionema

för män och kvinnor. * = p<0,05 ** = p<0,0l *** = p<0,00l n s = ej signifikant

22



n liten mellan stor

10:e percentilen 50:e percentilen 90:e percentilen

Kött tillagat i skivor

biff, fläskkotlett, och

liknande

alla 322 75 125 200

män 154 75 150 250

kvinnor *** 168 50 125 175

Kött tillagat helt

nötstek, fläskstek, och

liknande

alla 1 75 75 125 250

män 91 75 125 300

kvinnor “ s 84 75 125 200

Korv- eller köttgryta

alla 222 125 250 425

män 114 l 50 300 450

kvinnor *** 1 08 125 200 400

Sammansatt kötträtt

pyttipanna, biskernat, och

liknande

alla 160 175 350 625

män 79 200 375 725

kvinnor ** 81 175 325 475

Såser

Pastasås

köttfärssås, skaldjurssås, och

liknande

alla 191 100 200 400

män 92 100 225 450

kvinnor *** 99 100 175 300

Varm avredd sås

brunsås, vitsås, och liknande

alla 324 30 70 150

män 161 30 70 150

kvinnor * 163 20 70 125

Kall sås

gräddfilssås, remouladsås och

liknande

alla 61 20 40 60

män 27 20 40 60

kvinnor *** 34 20 40 60

Skillnaden i portionsstorlek mellan män och kvinnor. Mann-Whitney test av medelportionema

för män och kvinnor. * = p<0,05 *** = p<0,0l *** = p<0,00l n s = ej signifikant
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n liten mellan stor

10:e percentilen 50:e percentilen 90:e percentilen

Matbröd

Hårt mörkt bröd

knäckebröd bakat av rågmjöl

alla 295 15 25 50

män 125 15 25 60

kvinnor ** 1 70 15 25 40

brödet konsumerat vid

måltid avfrukosttyp

alla 203 25

brödet konsumerat vid

tillagad måltid

alla 92 25

Mjukt ljust bröd

bakat av vetemjöl

alla 533 35 65 120

män 222 35 70 135

kvinnor *** 310 35 60 105

brödet konsumerat vid

måltid avfrukosttyp

alla 433 65

brödet konsumerat vid

tillagad måltid

alla 90 60

Mjukt mellanmörkt bröd

av siktat mjöl, t ex råg

alla 434 40 70 120

män 185 40 80 160

kvinnor *** 248 40 65 100

brödet konsumerat vid

måltid avfrukosttyp

alla 398 70

brödet konsumerat vid

tillagad måltid

alla 36 60

Mjukt mörkt bröd

av fullkomsmjöl av t ex råg

alla 577 45 75 130

män 235 45 90 150

kvinnor *** 341 45 70 105

brödet konsumerat vid

måltid avfiukosttyp

alla 544 80

brödet konsumerat vid

tillagad måltid

alla 33 70

Skillnaden i portionsstorlek mellan män och kvinnor. Mann-Whitney test av medelportionema

för män och kvinnor. * = p<0,05 ** = p<0,0l *** = p<0,00l n s = ej signifikant
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n liten mellan stor

10:e pereentilen 50:e percentilen 90:e percentilen

Mjölk och

mjölkprodukter

Mjölk som dryck

alla 483 150 250 425

män 238 175 275 450

kvinnor *** 245 150 225 375

Mjölk till gröt

alla 83 75 150 275

män 48 100 175 250

kvinnor “ s 35 75 150 325

Syrade mjölkprodukter

filmjölk, yoghurt. m fl

alla 311 125 200 350

män 1 13 125 250 400

kvinnor *** 198 125 200 300

Bild 7.

Syrade mjölk- Y __

produkter 70

60

Frekvensfördelning 50

av allas genomsnitt

liga intag avfil, yog- 40

hurt, och liknande 30

20

Skillnaden i portionsstorlek mellan män och kvinnor. Mann-Whitney test på medelportionema

x = mängd i gram 10

y = antal personer o _.. __

Sammanlagt 6 560 1600

31 1 personer X

Övrigt

Soppa

ärtsoppa, köttsoppa, m fl

alla 1 68 225 375 675

män 84 225 375 750

kvinnor “ s 84 225 375 600

Juice som dryck

apelsin-, äppel-, m fl juicer

alla 210 125 200 375

män 101 1 50 250 425

kvinnor *** 109 100 175 275

för män och kvinnor.

* = p<0,05 ** = p<0,0l *** = p<o,oo1 n s = ej signifikant
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liten stormellan

Matfett på bröd

smör, margarin eller

lättmargarin per skiva bröd

alla 599

män 266

kvinnor *** 333

Bild 8.

Matfettper skiva y

10:e percentilen

2,5

3,0

2,0

50:e percentilen

5,0

5,0

4,5

90:e percentilen

8,0

9,0

7,5

bröd

Frekvensfördelning av

allas genomsnittliga

intag av matfettper 50 -

skiva bröd.

x = mängd i gram

y = antalpersoner 0 -

Sammanlagt

599 personer.

10 20

Skillnaden i portionsstorlek mellan män och kvinnor. Mann-Whitney test på medelportionema

fór män och kvinnor.

* = p<0,05 ** = p<0,0l *** = p<0,00l n s = ej signifikant
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Åldersgrupper

Behovet av energi och näringsämnen varierar mellan individer och därför också

mellan grupper i befolkningen. I tabell 2 redovisas portionsstorlekar uppdelade

för kvinnor och män. Ett armat sätt att beskriva befolkningens fördelning är

efter variabeln ålder. I det material som registrerats och bearbetats är som tidi

gare närrmts fördelningen mellan kön, ålder och nation inte det statistiskt bästa.

Trots detta finns det för ett antal maträtter och livsmedel tillräckligt med obser

vationer för en tabell med portionsstorlekar fördelade på åldersgrupper. En

mellan portion för män respektive kvinnor fördelad efter ålder antyder skillna

der i konsumtion mellan åldersgrupper. Resultattabellen som visar åldersfördel

ningen finns som bilaga, tabell 6. En bearbetning av materialet som innebär en

fördelning på ytterligare en variabel minskar givetvis antalet observationer per

maträtt/livsmedel. En sådan uppdehring resulterar i att flera åldersgrupper redo

visas trots ett litet antal registrerade personer. De sammanlagda uppgiftema

som kan utläsas ur tabellen har trots denna begränsning ett värde, då tabellen

kan ge en uppfattning om hur portionsstorlekar varierar i olika åldersgrupper.

Portionsstorleken för några ofta förekommande livsmedel och maträtter för

delade på åldersgrupper visar på tydliga skillnader. Åldersgruppema 15-18 år

och 61-75 år har en portionsstorlek som är väsentligt mindre än i mellan

liggande åldersgrupper. Undantaget är pizza där 15-18-åringar äter de största

mängdema. Registrerade pizzaportioner visar också att konsumtionsfrekvensen

är olika i åldersgruppema. I åldersgruppen 61-75 år återfinns endast fem indi

vider som överhuvudtaget ätit pizza under registreringsperioden.
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Diskussion

Undersökningens material

De kostundersökningar som använts i studien är ett ojänmt material beträffande

fördelningen på nation, ålder och kön. Kostundersökningama skiljer sig också

vad gäller det ursprrurgliga syftet med undersökningen, samt deras omfattning.

Den ojänma fördehringen av de grupper som representerar Danmark, Norge

och Sverige innebär att en jämförelse av portionsstorlekar mellan ländema inte

är möjlig. Denna undersökning av portionsstorlekar kan därmed endast redo

visa standardportioner för hela Norden, inte en eventuell variation mellan de

nordiska ländema. Användandet av gemensamma nordiska standardportioner

för olika maträtter och livsmedel underlättar också vidare samarbete.

Undersökningens metod

Databas

För att registrera uppgifter om portionsstorlekar skapades en databas där varje

individ registrerades för samtliga intag. Databasen är omfattande och den trans

ponering som utfördes för varje individs intag av varje registrerad maträtt och

livsmedel var mycket tidskrävande. Arbetet var dock nödvändigt för att inte

enskilda individers eventuella mycket frekventa intag skulle kunna orsaka en

felaktig fördelning i materialet. Att redan vid registreringen av portionsstor

lekama utfonna databasen med ett uträknat medelvärde per person skulle

förmodligen krävt mer tid och arbete än den metod med transponering som

användes.

För varje registrering i databasen noterades om maträtten/livsmedlet konsu

merats i samband med en tillagad måltid eller vid en måltid av frukostkaraktär.

Denna klassificering uppkom då en traditionell indelning enligt mönstret;

frukost, lunch och middag många gånger inte överensstämmer med verkligt

måltidsmönster. En stor del av de individer som registrerat sitt kostintag hade

ett mer oregelbundet intag av mat än det traditionella måltidsmönstret innebär.

Variationen i intaget gäller såväl tidpunkt för konsumtion, som typ av måltid.

Lunchens utformning skiljer sig också många gånger åt mellan de nordiska

ländema. I Danmark och Norge är en smörgåsmåltid den mest förekommande

lunchmaten. I övriga Norden konsumerar man i högre grad en tillagad måltid

mitt på dagen. Definitionen av måltidstyp som tillagad mat respektive fiukost

mat blev härmed den mest användbara. Måltidstyp som en variabel i redovis

ningen av materialet har dock en mindre betydelse. Matbrödets portionsstorlek

är det enda livsmedel som redovisas fördelat på dessa två måltidstyper. Varia

tionen i konsumtion av matbröd mellan tillagad måltid och fiukost måltid

befarms dock vara begränsad. Då variationen av portionsstorleken mellan

måltidstypema är minimal saknar denna uppdelning relevans.
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Urvalför registrering

För att låta de i förväg utvalda maträttema och livsmedlen ingå i databasen

krävdes att de var registrerade i gram i kostdagboken. För att betraktas som

portion skulle intaget också ha skett i någon form av måltid, inte som en

enstaka smakbit. Intag av livsmedel och maträtter som skedde i komplexa

måltider där ett större antal rätter ingick ingår inte i databasen. Denna form av

urval är en nödvändig, men svårdefinierad metod. Nödvändig för att erhålla

rimliga portioner utan alltför stor spridning. Den är svår att definiera för att

måltider och måltidsmönster varierar stort såväl inom som mellan individer och

omöjliggör tydliga definitioner. Urvalet har dock underlättats av att en och

samma person fört in samtliga kostimdersökningar i databasen, och därmed

bedömt materialet på ett likvärdigt sätt.

Felkällor

Varje individ som deltar i en kostimdersökning där vägd kostundersökrrings

metod används, väger och registrerar själv sitt livsmedelsintag. Alla har dock

fått en instruktion samt en till vissa delar förtryckt kostdagbok inför uppgiften.

instruktionerna och de förtryckta kostdagböckemas utförande skiftar från

undersökning till undersökning. Såväl instruktion som kostdagbok och framför

allt den individuella förmågan att vilja och kunna registrera sitt intag varierar.

Uppgiftemas tillförlitlighet kan ifrågasättas såväl i det material som använts till

portionsberäkningania som att det registrerats och beräknats rätt. Felkällor kan

förekomma i den ursprungliga registreringen eller ha uppkommit senare genom

feltolkningar, felaktig inmatning i databasen och felaktig bearbetning.

Likheter och olikheter med befintliga vikttabeller

Angivelser för portionsstorlekar återfinns t.ex. i kostundersökningar, mått- och

vikttabeller samt kokböcker. Portionsstorlekaina kan anges som en standard

portion per maträtt eller i vissa fall fördelade på t.ex. tre eller fyra portionsstor

lekar per maträtt. En översiktlig jämförelse mellan materialet i denna studie och

tre andra material för portionsuppgifter visar till stor del på en samstämmighet i

uppgiftema. Det jämförande materialet har hämtats ur danska Typiske vægtefor

madvarer (6) och den svenska vikttabellen (7) samt portionsstorlekar ur den

norska tabellen Mål og vektfor matvarer (8).

En del maträtters och livsmedels portionsstorlekar överensstämmer tämligen

väl med varandra. Men avvikelser förekommer och viktangivelsema i denna

studie tenderar att överskrida den svenska vikttabellens portioner, samtidigt

som de ibland underskrider de danska portionema, samt i vissa fall de norska

portionsstorlekarna. Den mest markanta avvikelsen i denna studie jämfört med

de befintliga portionsstorlekar som här används som jämförelse, är mängd

angivelsen per portion pasta. Den mängd pasta som den gemensaimna nordiska

portionsstudien beräknar som en medelportion överstiger övriga mängdangivel

ser med mellan 20 och 33 procent. Poängteras skall dock att viktangivelsema

för portionsstorlekama i denna undersökning baseras på verkliga vikter till

skillnad från tidigare publicerade uppgifter där portionsmängden uppskattats,

t.ex. i den svenska vikttabellen.
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De största avvikelsema beträffande portionsstorlekar i detta material och jäm

förande material återfinns i den svenska vikttabellen. Portionsstorlekaina i

denna för bl.a. blandad sallad, müsli, flingor och köttgryta är väsentligt mindre

än den mellanportion för samtliga som återfinns i detta material. Mindre av

vikelser förekommer också i jämförelse med de danska portionsstorlekama, där

framför allt portionema för pasta och soppa är markant mindre än motsvarande

i denna studie.

I denna studie har även standardportioner för livsmedel som bröd och mjölk

inkluderats. Då dessa livsmedel konsumeras i "naturliga enheter" som skiva

och glas med fastställda standardvikter per enhet är många gånger en metod att

föredra, framför här angivna standardportioner.

Tabell 3. Uppgifter om portionsstorlekar, i gram. När fler viktangivelser

finns, har den valts, som kan betraktas som mellanportion.

Denna Vikttabell Typiske... Mål og vægte...

(Referens nr) studie * (7) ** (6) ** (8) **

Kokt potatis 150 175 175 170

Potatismos/rotmos 225 225 225 200

Ris (kokt) 175 150 150 150

Pasta (kokt) 225 150 150 1 80

Kokta grönsaker 100 75 150 125

Blandad sallad 100 50 100 -

Korv tillagad i skivor 100 100 150 150

Kött tillagat helt 125 100 1 50 -

Korv- och köttgryta 250 150 300 300-500

Soppa 375 250 250 250-500

Flingor 40 25 50 25

Müsli 60 25 60 75

* Vägda kostregistreringar

*** Skattade portionsstorlekar
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Portionsstorlekars variation enligt ålder och kön

Ålder

Medianen för sammanlagt nio maträtter och livsmedel har beräknats med

åldersgrupp som variabel. Majoriteten av dessa livsmedel och maträtter visar

att de två gruppema mellan 19 och 60 år äter större portioner än övriga. Följ

aktligen äter personema mellan 15-18 år och 61-75 år mindre portioner. De

mindre portionema för dessa grupper, kan relateras till deras mindre behov av

energi jämförelse. För ungdomar mellan 15 och 18 år är det något mindre

energibehovet knappast av den storleksordningen att det borde ge upphov till

mindre portioner. Dessa kan förmodligen snarare bero på ungdomars mer frek

venta intag av mellanmål av olika slag. En undersökning har visat att denna

åldersgrupps dagliga energiintag till drygt en tredjedel utgörs av lättare mål

tider och energirika produkter som choklad, sötsaker och läsk (9).

Kön

I resultattabellema över portionsstorlekar redovisas dessa för samtliga, samt

fördelade på män och kvinnor. Denna redovisningen av portionsstorlekar är

nödvändig och viktig, då märmens portioner i alhnänhet större än kvinnomas.

Undantag är grönsaker av olika slag där kvinnors och mäns portioner i stort

överensstämmer med varandra. Den mest markanta skillnaden mellan portions

storlekar hos män och kvinnor återfinns bland de stora portionema som mot

svarar 90 percentilen, medan avvikelsen mellan mäns och kvinnors små och

mellanstora portioner är liten.

Behov av uppgifter och fortsatt arbete kring standardportioner

Portionsstorlekar är ett svårdefinierat och komplext område. Det är dock av stor

betydelse att få frarn standardiserade portionsstorlekar då dessa uppgifter är

viktiga inom flera områden. Med hjälp av uppgifter om portionsstorlekar för

olika grupper i befolkningen kan t.ex. intag av näringsämnen beräknas i studier

där viktangivelser saknas. Nyttan av ett material som detta kan också tillfalla

livsmedelsindustrin för förpackriingsdeklarationer av portionsantal och närings

innehåll per portion. Storhushållens beräkningar av åtgången av mat vid inköp

och tillagning är också ett område med behov av kunskap om portionsstorlekar.

En till viss del kvalitativ ansats finns i studien då en definition av portion låg

till grund för registrering i databasen. I övrigt är studien av kvantitativ karaktär

där enskilda maträtters och livsmedels portionsstorlekar redovisas utan att rela

teras till en måltid med dess olika tillbehör. Materialet åskådliggör inte hur

mängden av en maträtt eller ett livsmedel påverkar mängden av ett armat i en

måltid. T.ex. kan man inte utläsa om rikliga grönsaksportioner i en måltid

vanligen minskar mängden kött eller om den som äter bröd till måltiden

minskar portionsstorleken av övrig mat.
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Bilagor ~

Material till studien

Totalt ingår 771 vägda kostregistreringar, från 335 män och 436 kvinnor

mellan 15 och 79 år.

Danmark

Material ställdes till förfogande av

Jóharma Haraldsdóttir Forskiiingsinstitut for Human Emæring

Peter Marcman Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole

Anne Raben Rolighedsvej 30

Brittmarie Sandström DK-1958 FREDERflíSBERG, Danmark

Annebeth Rosenvinge Skov tel +45-35 28 24 70

Søren Toubro fax +45-31 35 17 38

Ingående studier

Antal Ålder Vägd kostregistrering

personer antal dagar

- Ung -92 14 kvinnor 21-29 år 7

10 män 19-31 år 7

- Data insamladeför intervention

64 kvinnor 20-36 år 3

21 kvinnor 21-52 år 7

20 kvinnor 20-49 år 7

9 män 55-70 år 4

63 män 20-30 år 7

- Data insamladefor intervention

49 kvinnor 19-55 år 7

15 män 23-50 år 7

- Syskonprojekt

45 kvinnor 21-40 år 7

27 män 19-39 år 7
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Norge

Material ställdes till förfogande av

Lene Frost Andersen Institutt for Emæringsforskning

Mari Nes Universitetet i Oslo

Kari Solvoll Boks 1046 Blindem

Kerstin Trygg NO-0316 OSLO, Norge

tel +47-22 85 15 20

fax +47-22 85 13 98

Ingående studier

Antal Ålder Vägd kostregistrering

personer antal dagar

- Män anställda iförsvaret

40 män 20-51 år 14

(uppdelad på fyra perioder)

- Studenter Oslo Universitet

40 kvinnor 19-32 år 7 (vägd och skattad)

40 män 19-29 år 7 (vägd och skattad)

- Ungdomsstudie

37 kvinnor 17-18 år 7

1 3 män 1 7-1 8 år 7

- Äldre kvinnor

38 kvinnor 67-79 år 14

(i perioder)

- Studenter vid ernæringslinjen

21 kvinnor 19-28 år 4-5
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Sverige

Material ställdes till förfogande av

Inga-Britt Gustafsson Geriatriska institutionen

Uppsala Universitet

Cristel Larsson Centrum för nutrition och toxikologi,

Karolinska Institutet, Huddinge

WulfBecker Statens livsmedelsverk

Heléne Enghardt Box 622

SE-751 26 UPPSALA

tel +46-18-17 55 00

fax +46-18-69 21 38

Ingående studier

Antal Ålder Vägd kostregistrering

personer antal dagar

- HULKEN-valideringen 1993-94

38 kvinnor 26-61 år 7

43 män 24-67 år 7

- Ungdom mot år 2000

33 flickor 15 år 7

30 pojkar 15 år 7

(mjölken ofta skattad)

- Studerande (nutrition)

20 kvinnor 18-30 år 7

4 män 22-28 år 7

- Äldre män

40 män 70 år 7
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Tabell 4. Portionsstorlekar, 5 percentiler

Portionsstorlekar i grain för några vanligen förekommande livsmedel och mat

rätter. Som liten portion redovisas den 10:e och 25:e percentilen och som stor

portion den 75:e och 90:e. Mängden i gram är avrundad enligt de principer som

beskrivs i rapportens metoddel. Mängdangivelsen gäller varan färdig för kon

sumtion, det vill säga utan svinn som skal, ben, och liknande.

Percentiler 10 25 50 75 90

Potatis och potatisrätter

Kokt potatis 100 125 150 200 275

Stekt potatis (förkokt) 75 100 150 200 275

Råstekt potatis 75 125 175 225 275

Pommes frites 75 100 125 200 250

Potatismos/rotrnos 125 175 225 325 450

Potatisgratäng/sallad 100 175 250 300 425

Grönsaker och rotsaker

Gurka 20 30 50 60 100

Tomat 40 40 70 90 150

Blandad sallad 50 70 100 150 200

Råkost 40 50 70 100 150

Kokta grönsaker 50 75 100 125 175

Stuvade, gratinerade grönsaker 75 125 150 250 325

Inlagd gurka, rödbeta 20 30 40 60 80

Mjöl, gryn och pasta

Ris (kokt) 100 125 175 225 275

Pasta (kokt) 125 175 225 275 400

Pastarätt (lasange och liknande) 225 275 350 475 575

Pizza 200 250 350 425 575

Pannkaka 125 175 225 300 425

Gröt 150 200 275 375 500

Müsli 20 40 60 100 125

Flingor 20 30 40 60 90

Fiskrätter

Kokt fisk 75 100 150 200 225

Stekt fisk panerad 75 100 125 150 200

Korv- och kötträtter

Korv tillagad i skivor 75 75 100 150 200

Korv tillagad hel 75 100 125 175 225

Bacon 30 40 50 75 100

Köttfärsrätter 75 100 125 175 225

Kallskuret kött 50 60 100 125 175

Kött tillagat i skivor 75 100 125 150 200

Kött tillagat helt 75 100 125 175 250

Korv eller köttgryta 125 175 250 350 425

Sammansatt kötträtt (pyttipanna) 175 250 350 475 625
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Tabell 4. Portionsstorlekar, fortsättning

Percentiler 1 0 25 50 75 90

Såser

Pastasås 100 150 200 275 400

Varm avredd sås 30 40 70 100 150

Kall sås (gräddfil) 20 20 40 50 60

Matbröd

Hårt mörkt bröd 15 20 25 35 50

Mjukt ljust bröd 35 50 65 90 120

Mjukt mellanmörkt bröd 40 50 70 90 120

Mjukt mörkt bröd 45 60 75 100 130

Mjölk och mjölkprodukter

Mjölk som dryck 150 175 250 325 425

Mjölk till gröt 75 100 150 200 275

Syrade mjölkprodukter 125 150 200 275 350

Övrigt

Soppa 225 275 375 500 875

Juice 125 150 200 275 375

Matfett, g per skiva bröd 2,5 3,5 5,0 6,0 8,0
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Tabell 5. Portionsstorlekar, 9 percentiler

Portionsstorlekar i gram för några vanligen förekommande livsmedel och

maträtter. Var tionde percentil mellan den 10:e och 90:e redovisas i gram,

avrundad till närmaste heltal. Mängdangivelsen gäller varan färdig för konsum

tion, det vill säga utan svinn som skal, ben, och liknande.

Percentiler 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Potatis och potatisrätter

Kokt potatis 89 1 10 125 144 161 178 200 230 270

Stekt potatis (förkokt) 74 90 100 125 144 164 1 87 228 265

Råstekt potatis 80 108 145 158 177 200 209 225 281

Pommes frites 80 100 102 1 15 135 155 190 220 256

Potatismos, rotmos 1 14 157 177 201 218 266 303 356 439

Potatisgratäng, potatissallad 102 154 176 200 238 259 289 327 429

Grönsaker och rotsaker

Gurka 24 26 3 1 40 48 54 60 84 104

Tomat 30 40 47 57 65 75 82 98 123

Blandad sallad 51 66 75 86 102 1 16 135 157 188

Råkost 38 48 55 65 71 87 101 117 146

Kokta grönsaker 45 61 70 81 100 1 13 128 150 184

Stuvade, gratinerade grönsaker 77 105 136 150 162 190 234 260 322

Inlagd gurka, rödbeta 16 25 34 39 45 50 56 66 78

Mjöl, gryn och pasta

Ris (kokt) 99 124 135 150 170 188 213 249 280

Pasta (kokt) 124 154 179 200 224 247 269 301 390

Pastarätt (lasange och liknande) 219 252 296 328 351 393 434 499 572

Pizza 200 227 275 308 343 374 415 458 575

Pannkaka 136 168 183 201 219 247 281 341 427

Gröt 149 182 207 235 268 294 345 405 494

Müsli 23 31 40 48 56 67 78 95 1 18

Flingor 24 26 30 39 44 50 57 64 85

Fiskrätter

Kokt fisk 74 100 113 129 144 159 175 203 222

Stekt fisk, panerad 80 91 102 113 124 137 152 169 207

Korv- och kötträtter

Korv tillagad i skivor 60 74 87 93 106 1 15 138 155 21 1

Korv tillagad hel 76 94 106 1 17 126 140 162 184 225

Bacon 26 35 42 45 49 55 72 98 110

Köttfärsrätter 76 95 106 120 130 142 163 198 238

Kallskuret kött 44 52 73 84 96 116 126 146 175

Kött tillagat i skivor 68 82 100 1 14 125 142 155 180 21 1

Kött tillagat helt 69 91 100 111 125 148 162 200 240

Korv eller köttgryta 127 158 180 212 240 265 325 374 425

Sammansatt köttr'ätt (pyttipanna) 187 225 265 308 358 390 428 522 630
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Tabell 5. Portionsstorlekar, fortsättning

Percentiler 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Såser

Pastasås 103 132 152 169 190 210 252 293 393

Vann avredd sås 29 37 49 54 70 80 98 110 141

Kall sås (gräddfil) 16 20 26 30 35 43 46 52 60

Matbröd

Hårt mörkt bröd 14 17 21 23 25 28 32 38 48

Mjukt ljust bröd 35 43 50 58 64 73 82 95 120

Mjukt mellanmörk bröd 39 49 57 63 72 79 87 99 120

Mjukt mörkt bröd 45 53 61 70 77 85 94 107 131

Mjölk och mjölkprodukter

Mjölk som dryck 151 172 199 221 239 264 300 351 413

Mjölk till gröt 84 102 123 137 156 186 202 225 269

Syrade mjölkprodukter 125 150 170 186 207 233 257 300 350

Övrigt

Soppa 230 265 300 342 375 412 470 534 676

Juice 125 149 165 185 207 233 253 295 377

Matfett, g per skiva bröd 2,5 3,1 3,6 4,2 4,8 5,3 5,8 6,6 8,2
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Tabell 6. Portionsstorlekar, ålder och kön

Portionsstorlekar i gram för några vanligen förekommande maträtter och

livsmedel uppdelade på män och kvinnor. Mängden i gram är avrundad till

närmaste heltal. Mängdangivelsen gäller varan färdig för konsumtion, det vill

säga utan svinn som skal, ben, och likiiande.

Åldersgrupp män 50:e kvinnor 50:e

n percentilen n percentilen

Kokt potatis *** ***

15-18 år 29 139 42 124

19-30 år 83 212 91 163

31-60 år 76 183 85 149

61-75 år 42 158 40 121

Blandad sallad * ***

15-18år 15 101 40 89

19-30 år 50 116 82 115

31-60 år 44 101 41 112

61-75 år 19 75 23 82

Ris III* *Ik

15-18år 13 152 30 130

19-30 är 65 206 80 173

31-60 år 36 216 43 152

61-75 år 11 153 9 128

Pasta *** *

15-18 år 25 240 34 179

19-30 år 62 283 74 223

31-60 år 45 245 52 188

61-75 år 16 207 8 160

Pizza n s *

15-18år 16 419 22 224

19-30 år 50 392 57 318

31-60 år 31 370 19 330

61-75 år 2 528 3 231

Skillnaden i portionsstorlek mellan åldersgruppema. Envägs variansanalys av medelportio

nema för samtliga män respektive kvinnor i de fyra åldersgruppema.

* = p<0,05 ** = p<0,0l *** = p<0,00l n s = ej signifikant
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Tabell 6. Portionsstorlekar, fortsättning

Åldersgrupp män 50:e kvinnor 50:e

n percentilen n percentilen

Köttfärsrätter n s n s

köttbullar,

karbonader, m. fl.

15-18 år 15 133 17 84

19-30 år 61 158 47 122

31-60 år 57 158 46 112

61-75 år 25 112 31 117

Varm sås n s n s

brrmsås, vitsås,

m. fl.

15-18 år 9 54 18 64

19-30 år 60 92 63 70

31-60 år 64 75 5 7 66

61-75 år 28 58 25 54

Syrade mjölkpro- * n s

dukter, filmjölk,

yoghurt, m. fl.

15-18 år 17 240 29 186

19-30 år 52 283 96 200

31-60 år 27 232 61 207

61-75 är 17 195 12 173

Matfett på bröd *** ***

smör, margarin

eller lättmargarin

per skiva bröd

15-18 år 33 4,5 58 3,4

19-30 år 112 4,5 148 4,2

31-60 år 74 5,8 97 5,2

61-75 år 41 6,0 30 3,7

Skillnaden i portionsstorlek mellan åldersgruppema. Envägs variansanalys av medelportio

nema för samtliga män respektive kvinnor i de fyra åldersgruppema.

* = p<0,05 ** = p<0,0l *** = p<0,00l n s = ej signifikant
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Portionsstorlekar

- Nordiska standardportioner av mat och livsmedel

Standardiserade kostundersökningsmetoder underlät

tar arbetet för dem som planerar och genomför

kostundersökningar, men också för dem som använ

der resultaten. Användning av samma enhetliga

metoder gör det nämligen möjligt att jämföra resultat

från olika studier. Att försöka fastställa standard

portioner för de nordiska länderna är en fortsättning

på arbetet med att standardisera kostundersöknings

metoder som har bedrivits i Norden sedan början av

1980-talet.

Rapporten innehåller standardportioner för 45 mat

rätter och livsmedel. Portionsmängderna är baserade

på resultat från nordiska kostundersökningar.

Standardportioner är viktiga hjälpmedel på flera

områden, till exempel vid kostundersökningar,

planeringen i storhushåll och i livsmedelsindustrin vid

portionsberäkning.
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