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tycker om den. I varjc fall är dct bra om mängdcn
mjölk minskas även för ungdom t. cx. i skollunchen.
E,n sak för sig ar art torrmjölk till länder som inte
är inställda på mjölk kan lcda till magbcsvär genom
ovana vid mjölksocker.

Äggvitcämnena i kobtcn är knappast ctt problem
hos oss numera. Vi bör ha ungefär 1 g pcr kg
kroppsvikt och dag, litct mer undcr tillväxtåren. Vi
har i annat sammanhang berört dcn allvarliga hälso-
fara som protcinbristcn kan vara för barn i fattiga
länder.

Slutligen gällcr det haltcn av mincralämnen (kal-
cium, fosfor och järn) samt vitamincr i vår föda. På

sista tidcn har från forskarhåll betonats att riskcn
för "blodbrisr" ökat med den minskade kaloritill-
förscln. Särskilt kvinnor som förlorar jd.rn genom
menstruation och vid barnsbörd har ofta denna
bristsjukd man anser 25 procent av kvinnor-
na. Det blir sannolikt lämpligt att berika kostcn
med järn.

Frukt och grönsaker inklusivc rotsakcr år som
bekant värdcfulla dels som fyllnadsmaterial för den
som har benägcnhet för fetma dels - och framför
allt - för att under våra mörka vintrar förebygga
vitaminbrist och därmed sjr"rkdomar som gynnas av
nedsatt motståndskraft. Men detta behöver knappt
sägas numera - vi har blivit ett frukt- och grön-
saksätande folk, tillförseln år riklig och priserna
oftast helt överkor-nliga med vår köpkraft.
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Jog gick dör så sqkto
och tönkte på henne
som dog ov svölt.
Hon den lillo,
med de storq ögonen
i det smolo onsiktet.
Hon som oldrig fick veto
vqd möttnod ör.
Hon som nekodes den siölvkloro rötten
till födo ur sin moders bröst.

Någonstons på vår iord
dör hon vorie dog ov svölt.
Vorie gång vi öter något
dör hon på nytt sin hungerdöd.

Jog gick dör så sokto
och tönkte och könde.
Då såg iog plötsligt korv och bröd
på morken.
Korv och bröd låg i snön på goton!
Någon hode toppot det.
Någon som inte vor fottig nog
ott to upp det igen.
Någon hode trompot på det.
Någon som inte vor hungrig nog
ott böio sig efter det.

På Stockholms gotor
ligger korv och bröd som ingen behöver.
Runt om på vår iord
ligger born och dör ov svölt.

Hiördis Levin

Motto: Samarbete med naturen
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