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När man diskuterar matens klimatpåverkan, måste
man även ta hänsyn till näringsinnehållet. Med en
ny metod – NDCI-index – går det att få en kombinerad analys av näringstätheten i ett livsmedel och
dess klimatpåverkan. Metoden visar att mjölk är den
dryck som ger mest näring i relation till sin klimatpåverkan.
I klimatdebatten kritiseras ofta animaliska livsmedel för att vara mer klimatbelastande än vegetabiliska. Om man jämför livsmedelsproduktionens
utsläpp av växthusgaser per kilo produkt är det
oftast sant. Men livsmedel är inte alltid utbytbara,
eftersom de innehåller olika mycket näring. Det är
därför viktigt att för-djupa diskussionen, när det gäller livsmedelsval som inkluderar klimathänsyn.
En ny modell möjliggör en kombinerad analys
av både närings-tätheten i ett livsmedel och dess
klimatpåverkan. Studien bakom modellen publicerades i den vetenskapliga tidskriften Food and Nutrition Research 2010.

Näringstäthet i relation till klimatpåverkan beräknas som ett index kallat Nutrient Density to Climate
Impact (NDCI)-index.

Mjölk har högst NDCI-index
Högst NDCI-index har mjölk, vilket förklaras av den
mycket höga näringstätheten. För havredryck är
både näringstätheten och utsläppen av växthusgaser
låga, vilket ger ett lågt NDCI-index.
Både sojadryck och apelsinjuice har relativt hög
näringstäthet i förhållande till klimatpåverkan. Rött
vin har en låg näringstäthet och jämförelsevis höga
utsläpp av växthusgaser, vilket ger ett lågt NDCIindex. Kranvatten, läsk, öl och kolsyrat mineralvatten bidrar inte med tillräckliga mängder näringsämnen för att få ett NDCI-index över noll.
Detta innebär att NDCI-index för mjölk är dubbelt
så högt som för sojadryck och apelsinjuice och cirka
sju gånger så högt som för havredryck.
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Den vetenskapliga artikeln finns på:
www.foodandnutritionresearch.net/index.php/fnr/
article/view/5170/5884
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