De undersöker vår syn på att äta tång
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ALLSVENSK FOTBOLL

Publikfesten
kom av sig när
MFF förlorade
■ Efter 583 dagar var barerna på Möllan
åter fyllda av MFF-supportrar på väg till
match. Det firades med en marsch från
torget till Stadion, som för första gången
sedan februari förra året var fullsatt.
Men festen kom av sig rejält. Malmö FF
kunde inte slå hål på Mjällbys försvar. I
stället gjorde gästerna gjorde matchens
enda mål.
MALMÖ A7, SPORT B4

Malmös Anel Ahmedhodzic oroar framför Mjällbys målvakt Carl-Johan Eriksson under söndagens allsvenska match på Eleda Stadion i Malmö.

SYDOST

Sjöboborna ska
få testa bilpool

Hela byn sörjer
Ewert Ljusberg

SJÖBO A14

SYDVÄST

Snart lite liv bland
tomma citylokaler
MALMÖ A6

Exploatering av
naturen är ett
villkor för framsteg.
LEDARE A2
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MELLANSKÅNE

NÖJE

Vidunderlig saga

Uppsättningen av En midsommarnattsdröm är allt vad
man kan önska sig av den
saga den är.
B1

■ Önneköpsbon Arnold
Wernersson (bilden) och
resten av byn sörjer Ewert
Ljusberg. Artisten var ofta
gäst i byn och en inspiration
när Republiken Önneköp
skapades. HÖRBY A11 OCH PERSONLIGT B3

Det vi kan om Eslöv får inte plats här.
Med lokalkännedom som ingen annan, kan man lugnt säga att vi kan området. Berätta för oss hur din
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Äldre kvinna
skadad vid
väskryckning
kävLinGe

en kvinna i 85-årsåldern skadades i samband med en väskryckning i skånska
kävlinge på lördagseftermiddagen.
Kvinnan gick med sin
rullator och föll omkull.
Skadorna bedöms som
lindriga, skriver polisen
på sin hemsida.

Polisen har inte gripit
Den röda tången är en av de sorter som är med i studien. Tången som valts ut kommer från Irland.

någon, men söker med
flera patruller efter en

Fingeravtryck
röjde tjuven

Doktorander forskar kring hållbara resurser

Lund

Tång är ett omtyckt
livsmedel i många länder i Asien, men vad
tycker svenskar om att
äta tång. Hur smakar
det? Det är en fråga
som två doktorander
vid Lunds universitet,
Madeleine Jönsson och
Annabell Merkel, vill ta
reda på.
– Vi ska se vilken inställning svenskar har till tång.
Det är en hållbar resurs
som varken kräver färskvatten, landyta eller gödningsmedel. Därför ses
tång som ett livsmedel för
framtiden, säger Madeleine Jönsson, doktorand
inom ämnet bioteknik.
Hon berättar att tång
är ett vanligt inslag inom
den asiatiska matkulturen.
Ingrediensen finns ofta i
soppor eller friterad.
– Tång finns ju också i
sushi. Det svarta papper

som fisken rullas in i är en
tångsort, säger Madeleine
Jönsson.
Den största producenten av odlad tång i Europa
är Norge. Den tång som
valts ut i Lundastudien är
vild och kommer från Irland.

Madeleine Jönsson me-

nar att tång skulle kunna
ingå i livsmedel i mycket
större skala än i dag.
– Tång i pulverform
skulle kunna ingå i bröd
och pasta. Man kan också
äta den i sin hela form.
Den smakar lite av hav.
Tång är näringsrikt med
kolhydrater och fettsyror
som omega 3 och 6, säger
Madeleine Jönsson.
Undersökningen
av
svenskarnas
inställning
ska bestå av tre delar. Den
kanske viktigaste biten blir
en tångtestning med en
panel. Sensorikstudie kalllas tillvägagångssättet. Ka-

Madeleine Jönsson uppger att hon själv äter tång ibland,
panerad eller i soppor.

rin Wendin, professor och
specialist i matvetenskap
(food and meal science)
vid högskolan i Kristianstad, ska leda det arbetet,
som planeras göras i januari.
Testdeltagarna får undersöka fyra sorters tång,
två bruna, en grön och en
röd med alla sina sinnen.
– De ska smaka på dem,
känna texturen, bedöma
hur tången ser ut och hur
den luktar. De ska ha en
objektiv syn som inte är
färgad av andra erfarenheter, säger Madeleine Jönsson.

Den andra delen består
av intervjuer, som ska utföras av Annabell Merkel,
doktorand i tjänstevetenskap, under våren. Ämnet
är de olika intervjupersonernas tankar och åsikter
om tång som livsmedel.
Den sista delen är en nutritionsstudie, det vill säga
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kvinna i 30-årsåldern.
Gärningspersonen fick
med sig väskan och försvann från platsen till
fots. (TT)
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En kvinna föll omkull i samband med en väskryckning
i Kävlinge.

undersökning av tångens
näringsinnehåll.
De tre momenten ska
sedan väga samman och
resultera i olika vetenskapliga artiklar. Resultaten
kommer också att ingå i
Madeleine Jönssons och
Annabell Merkels doktorsavhandlingar.

Tångforskning är inte
helt ny vid Lunds universitet. Sedan några år
undersöker en grupp
forskare i bioteknik tångens näringsinnehåll och
hållbarhet med förhoppningen att kunna bidra till
att tång kan bli livsmedel i
hel form eller som kapslar
och pulver. Gruppen leds
av Eva Nordberg Karlsson,
professor i bioteknik.
Annabell Merkels handledare är Cecilia Fredriksson, som även leder det
projekt som finansierar
doktoranderna.
Joakim Stierna

Paneldeltagarna ska få smaka, lukta och känna på fyra olika
sorters tång.

Lund

30-åringen att ha rört vid
glaset i butiken.
Eftersom mannen tidigare är dömd så fanns
hans fingeravtryck i polisregistret. Så det var lätt
för polisen att hitta inbrottstjuven.

Vid inbrottet försvann en
större mängd gods från
lägenhetsinnehavaren.
Bland annat en dator,
kläder och en spelkonsol
- tillsammans värt drygt
20 000 kronor.

Nu döms 30-åringen för
grov stöld till villkorlig
dom och 160 timmars
samhällstjänst. Han slipper däremot att betala för
det gods som lägenhetsinnehavaren
anmälde
stulet eftersom denne
inte kunde visa upp några
kvitton.
Inbrottet skedde för
tre år sedan. Rättegången
drog ut på tiden eftersom
den nu dömde 30-åringen befunnit sig utomlands.

Den 30-årige inbrottstjuvens fingeravtryck
hittades på en flaska
i en lägenhet efter ett
inbrott. Nu döms han
mot sitt nekande för
inbrottet.

När polisen gjorde en

teknisk undersökning av
bostaden hittades fingeravtryck på en flaska
med alkoholhaltig dryck.
Men när den såldes på
Systembolaget var den
inplastad. Därför skulle
det inte vara möjligt för

Stefan Persson

noterat

Har kartlagt rasism i arbetslivet
LuND. Diskriminering på grund av hudfärg är van-

ligare i organisationer där man anställer personal
genom egna nätverk och betonar förmågan att ”passa
in”, rapporterar Lunds universitet i ett pressmeddelande.
- Det finns ett påtagligt motstånd på många arbetsplatser mot att arbeta aktivt mot diskriminering.
Det säger Lundapsykologen Martin Wolgast som
tillsammans med Sima Nourali Wolgast har gjort en
stor kartläggning av rasism i arbetslivet på uppdrag av
Länsstyrelsen Stockholm.
För att komma till rätta med diskriminering och
rasism på arbetsmarknaden föreslår Lundaforskarna
bland annat en utökning av diskrimineringslagen
så att arbetsgivare, på samma sätt som när det gäller
kön, även ska arbeta med att systematiskt kartlägga
och åtgärda löneskillnader, samt främja en jämn
fördelning inom olika typer av arbeten även när det
gäller diskrimineringsgrunden ”nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande”.

