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Fördelar/nackdelar med rött kött

Unum castigabis, centum emendabis -
"Om du tillrättavisar ett fel, behöver du rätta till hundra" 

Wiki: Medveten avel  har  praktiserats i  tusentals  år.  Nutida nötkreatur
och  tamgrisar  har  avlats  från  uroxen  respektive  vildsvinet,  och blev
tidigt viktiga för människans försörjning av såväl kött som för mjölk och
andra  produkter.  Avel  på  djur  avsedda  som  livsmedel–  vilket  även
inkluderar får och tamhöns (broiler) – har ständigt strävat mot att  ta
fram individer  som växer  fort  och  ger  mycket  kött,  ägg  eller  mjölk-
produkter.  Vilda djur har i  regel en större andel muskler och äter en
mindre energirik föda, och växer därför långsammare.

Hästar avlas främst för deras förmåga att galoppera eller trava. De 
används även för arbete inom bland annat skogs- och jordbruk, men 
sedan arbetet motoriserats sker inte längre någon särskilt extensiv avel
för att ta fram raser särskilt anpassade som arbetshästar. Slut citat.

Vad klassas som rött kött

Inom gastronomin är rött kött vanligen rött 
när det är rått och en mörk färg efter det att 
det tillagats, till skillnad från vitt kött, som är 
blek i färgen före och efter tillagning. I kuli-
nariska termer klassificeras endast kött från 
däggdjur eller fågel som rött eller vitt. Vad är
det som är farligt med rött kött? En ameri-
kansk studie på 121.000 (Harvad Institutet) 
män och kvinnor har kommit fram till att den
som äter rött kött (nöt-, gris- och lammkött), 

löper ökad risk att dö i cacncer och hjärt/kärl-sjukdomar. Trots hög köttkons-
umtion framför allt i Västerlandet, blir människorna fler och fler. Och detta 
låter onekligen lite konstigt, eller? Rött kött är muskulaturen bestående av 
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långsamma muskelfibrer som är uthålliga, till skillnad mot vita muskelfibrer 
som aktiveras vid snabba reaktioner. Färgen består av myoglobin som gör 
musklerna mera uthålliga. En kyckling t ex har vita muskelfibrer i bröstkött, 
men röda i lår och ben. 

Även djuren blir vad de äter!
Jordbruksverket är myndigheten som 
övervakar att allt går rätt till i foder-
tillverkningen. Jag vill dock först åter-
komma till inledningen – ”har ständ-
igt strävat mot att ta fram individer 
som växer fort och ger mycket kött,
ägg eller mjölkprodukter”. Med ett 
målmedvetet avelsarbete kan man få 
fram individer med särskilda egen-
skaper som till ex en ko som mjölkar 
28 liter mjölk om dagen – horribelt, de

behöver ofta en BH för att kunna röra sig. Kossans naturliga egenskaper har 
förändrats till den grad att i en normal ämnesomsättning sker utsöndring av 
urinsyra delvis via mjölken. Utfodring består i kraftfoder och utan detta är den 
överdrivna mjölkproduktionen inte möjlig.

Grisar och tamhöns har det inte bättre! 
Problemen återfinns inte enbart i fodret som djuret tvingas äta. Man tvingar 
även djuret att ge avkall på alla sina naturliga beteenden. Tänk dig in i situa-
tionen att du är inspärrad med dina kompisar hela livet, har 1 kvm att röra dig 
på och tvingas äta det man sätter fram. Förr trodde man att djur inte hade 
känslor, tills man förstod att de var levande varelser med sina individuella 
upplevelser. Några av Er läsare kanske kommer ihåg när kycklingen plötsligt 
smakade fisk? Flera kanske minns galna kossjukan som var ett foderbaserat 
problem. Förändrade proteiner (processade i för höga temperaturer), 
skapade en situation där miljontals nötkreatur måste nödslaktas och destu-
eras. Man bokstavligen matade kossor som är vegetarianer, med proteiner 
från självdöda kusiner. Dessa fakta skulle kunna vara anledningen till att man 
kan bli vegetarian eller vegan, för att avstå från köttkonsumtion.

EU:s information om enskilda fodertillsatser (efsa.eu)
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Vad skulle kunna utlösa en negativ påverkan på mänsklig hälsa genom 
att äta rött kött?

1. Om vi tar det positiva först: 500 gram kött i veckan förser kroppen bland
annat med värdefullt hemjärn, fullvärdigt protein, vitamin B12, zink och 
selen. Det här är näringsämnen som inte finns i samma koncentration i 
annan mat. Dessutom en viss mängd mättat och fleromättad fett.

2. På den negativa sidan kan man hitta en del fenomen man kan tänkas 
undvika eller ställa som villkor för köp:

a) Överdriven avelsgrad kan förändra djurets fysiologi

b) Läkemedelsrester och andra miljögifter lagras upp i vävnad

c) Djurhållningen är avgörande för köttets kosistens och innehåll

d) Naturbeteskött med ekologiska förtecken är att föredra

e) Närproducerat och skonsamt slaktat – korta transporter, mindre 
stress för djuret (helst gårdsslakteri)

f) Inga mellanhänder. Handla direkt hos producenten.

g) Skonsam tillagning (AGE, ALE) – smaklig måltid.

Utan att ha läst Harvadstudien att rött kött ökar risken för cancer och 
hjärt/kärlsjukdomar, en amerikansk studie, ser jag den ekonomiska driv-
kraften som överordnad princip. Det är dyrt att producera kött och den 
livsmedelstekniska processen är omständig.

”I denna studie var det så att de som åt mest rött kött rökte mer, drack 
mer, motionerade mindre och åt mycket mer kalorier totalt. Det finns 
därför ingen anledning att låta sig skrämmas”. 

Texten hämtat ur en kommentar, skriven av Docent Ralf Sundberg, numera 
pensionerad sakkunnig i ämnet. Följ nedan angiven länk för att förstå på 
vilket sätt vi manipuleras, med benägen hjälp av okunniga reportrar.

https://fethalsa.files.wordpress.com/2014/10/kommentarer-till-en-
harvardstudie.pdf 
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Charkvaror blandas ihop med rött kött

I olika artiklar förekommer det ofta att man ska undvika rött kött och chark-
uterivaror. Med charkprodukter menas kött som har rökts, behandlats med 
nitrit eller konserverats på annat sätt. Exempel är korv, bacon, kassler, rökt 
skinka, salami, leverpastej och blodpudding. WHO klassar processat kött som
korv, skinka och bacon som cancerframkallande för människan, vilket betyder
att det finns en säkerställd koppling mellan intag av korv och ökad risk för 
tarmcancer. Kan dessa fakta kanske blandas ihop med det röda köttets 
situation? Det finns tydligen en viss risk till förstärkningseffekter.

Människans utveckling

Släktet Australopithecus är en grupp 
utdöda hominider som är närbesläkt-
ade med människan och levde för 5,25 
–1,98 miljoner år sedan. Namnet bety-
der sydapa. Individen knackar ett 
märgben, vars fettinnehåll troligtvis var 
orsak till utvecklingen av vår eminenta 
storhjärna.

I ett senare skede av utvecklingen när 
vi blev jägare och samlare, kunde vi 
dryga ut den dominerande, vegetariska
kosten med animalisk föda. Präglingen 
av människan evolutionsbiologiskt an-
ses därför vara som allätare. Vi klarar 
oss på enbart vegetarisk kost, men 
likaså på animalisk föda. Låt vara att vi 
lärde oss att äta tarminnehållet av 
bytesdjuren, för att få i oss de ämnen 
som garanterade ett hälsosamt liv. Det 
vi har emot oss idag är att vi är för 
många! Fundera på saken!
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