
lO ÄNNU NAMNLÖST. Ett äpple som kanske
kan bli möjligt för äppleallergiker kan äta

har tagits fram på forskningsstationen Bals-

gård utanför Kristianstad. Det nya äpplet

har ännu inte fått något namn.

Det är ett vackert gult äpple med röda

strimmor. Fruktköttet är vitt, saftigt och lätt

sötsyrligt. Det är både godare och vackrare

län det tyska äpplet Gloster, som hittills varit

det äpple som en del allergiker kunnat äta

utan problem. Det tycker i alla fall professor

HildeNybom på Balsgård som är den som

odlat fram äpplet.

Ide flesta äpplen finns en stor mängd av

IProteinet Mal d 1 som framkallar de alier-

Igiskareaktionerna. Proteinet liknar det som

lfinnsi björkpollen. Det är därför ganska

vanligt att den som lider av björkpollenal-
lergi också reagerar på äpplen. Högst halt
av det allergena proteinet brukar finnas

i skalet, så somliga kan äta äpplen om de
skalar det först.

Att det nya äpplet innehåller så lite av

det allergiframkallande proteinet upptäck-
tes först iefterhand när man undersökte

förekomsten av proteinet i 106 äpplesorter.
Innan man kan utlova att äppleallergiker
verkligen kan äta det nya äpplet, måste
det testas vidare, både med blodsera från

allergiker samt i skarpt läge, det villsäga
i riktiga konsumenttester. Det ska också

undersökas om det kan odlas längre norrut.
Först om fyra,fem år kan äpplet komma i
handeln.

i. TRYGGHETI PLAST.lnfoband är ett mjukt plastarmband för

barnpå vilketföräldrar kan skriva sitt mobilnummer. På så vis-

. kanandra hjälpa barnet att snabbt hitta sina föräldrar igen om
deråkarkomma ifrån varandra. Entrygghet för både föräldrar
och barn.

På bandet kan man även skriva annan viktig information, så-

som allergier, nationalitet, eller vilket språk barnet talar.

Spännet kräver ett tvåhandsgrepp vilket gör det svårt för

Ibarnetatt självta av sig sitt infoband medan det är lätt för en
vuxenatt få på och av det. Det går att skriva på det med en

vanlig kulspetspenna och det tål vatten. Plasten som används

Itillbanden är enligt tillverkaren miljövänlig och fri från latex.

Färgerna är giftfria.

Det händer aldrig mig, tänker

många, men skulle ditt barn

:komma bort, kan det vara skönt

att veta att barnet har ditt mobil-

.nummer på sig i fall att.

Infobanden kan köpas i de-

taljhandeln eller beställas på
www.infoband.se.

Snacksutantillsatser
. KNASTRIGTSNACKS.Majskrokar är ett nytt tilltugg som lan-
seras i Sverige under hösten 2005. Majskrokarna tillverkas enbart
av majs och innehåller endast majsens naturliga socker och fett
utan tillsats av salt eller andra konserverings- eller tillsatsmedel.
Majskrokarna innehåller inte genmodifierad majs.

Detta är en ny produkt iSverige men sedan många år känd i
Finland, där de tillverkas. Allting började 1994 då tillverkarna ville
komma på något snacks som deras mjölkallergiska dotter kunde

äta. Produktionen startade och majskrokarna har blivit väldigt
populära i hela Finland bland konsumenter i allaåldrar.

Eftersom majskrokarna in-
nehåller endast 2 procent fett

är de ett nyttigt alternativ för
många. Majskrokarna passar även
för personer som är överkänsliga
mot vissa födoämnen.

Än så länge finns majskrokarna
endast att få tag på i några Stock-
holmsbutiker, men om de efter-

frågas kan säkert andra handlare
tänkas ta hem dem. De kan också

beställas via postorder på di-
etistbyrån, www.allergimat.com.
Läs mer på www.majskrokar.se
om produkten ochom vemsom
säljer majskrokar.
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