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ß-glukaner er en gruppe celleveggskomponenter som finnes i noen korn
arter, i gjær og sopp, lav og i enkelte
alger. Disse ß-glukanene har noe
ulik struktur og bruksområder avhengig av hvilken kilde de kommer fra;
ß-glukan fra sopp og gjær er kjent
som immunmodulerende substanser,
mens ß-glukan fra korn har kolesterolsenkende egenskaper. I denne artikkelen belyses de kolesterolsenkende
egenskapene til ß-glukan fra korn
og mulige virkningsmekanismer for
denne effekten. Dette er egenskaper
som er relativt godt dokumentert selv
om mekanismene bak per i dag ikke er
fullstendig avklart. Metaanalyser har
vist at ß-glukan fra korn kan redusere
LDL-kolesterol med rundt 0,3 mmol/L
forutsatt daglig inntak av minst 3 g
og at ß-glukanet har tilstrekkelig høy
molekylvekt. Slikt inntak antas å øke
viskositeten av tarminnholdet slik at
reopptak av gallesyrer til enterohepatisk sirkulasjon hemmes og opptaket av
kolesterol tilført via kosten reduseres.
Den observerte reduksjonen i LDL-kolesterol skyldes i hovedsak kompensatoriske mekanismer for å opprettholde
hepatiske lagre av gallesyrer. I tillegg
kan muligens ß-glukan nedregulere
kolesterolsyntesen ved ulike mekanismer. Om ß-glukan kan bidra til
appetittregulering, krever ytterligere
dokumentasjon. Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet,
EFSA, har godkjent helsepåstander
relatert til kolesterolsenkende effekt
av ß-glukan fra korn forutsatt inntak
av minimum 3 g daglig.

ß-glukan fra korn kan redusere
LDL-kolesterol med rundt 0,3 mmol/L
ved inntak av minst 3 g daglig.
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Den kolesterolsenkende e

ffekten
avhenger av tilstrekkelig høy mole
kylvekt og konsentrasjon av ß-glukan.
Økt viskositet av tarminnholdet antas
å hemme reabsorpsjon av galle
syrer til enterohepatisk sirkulasjon
hvorpå kompensatoriske mekanismer
resulterer i økt LDL clearance.

BAKGRUNN OG HENSIKT
ß-glukaner er en samlebetegnelse på naturlig forekommende celleveggskomponenter
fra enkelte kornarter, gjær og sopp, lav og
alger. Disse glukanene er glukosepolymere
bundet sammen med ß-glukosidbindinger
og har til felles at de fungerer som kostfiber,
det vil si at de ikke fordøyes etter inntak,
men kan til dels fermenteres av tarmfloraen.
ß-glukaner fra ulike kilder varierer i oppbygning og struktur, og disse har også
ulike anvendelsesområder. Grovt sett kan
vi skille mellom ß-glukan fra sopp/gjær og
ß-glukan fra korn. ß-glukan fra sopp/gjær
er mulige immunmodulerende forbindelser
som gjenkjennes av immunkompetente
celler, mens det er mer usikkert om ß-glukan
fra korn har slike egenskaper. I en gjennomgang av litteraturen ble det funnet at ß-
glukan fra korn har vist immunmodulerende
egenskaper in vitro og i musemodeller, mens
humane studier har så langt ikke kunnet
bekrefte dette (1). De kolesterolsenkende
egenskapene til ß-glukaner fra korn derimot
er godt dokumentert. Kornartene havre og
bygg er spesielt gode kilder for ß-glukan.
Disse inneholder typisk rundt 5–6 % ß-glu-

kan (2, 3), mens hvete, som er den mest
brukte kornsorten i norsk husholdning,
inneholder ubetydelige mengder. Bygg har
tradisjonelt vært den kornsorten det dyrkes
mest av i vårt land ettersom den passer godt
til det norske klimaet hvor vekstsesongen er
relativt kort. Størsteparten av byggavlingene
har i dag anvendelse som dyrefôr, mens
det på grunn av positive helseeffekter kan
være ønskelig å øke andelen som går til
matproduksjon. En av disse helseeffektene
er de kolesterolsenkende egenskapene som
vil bli nærmere belyst i denne artikkelen.
KOLESTEROLSENKENDE EGENSKAPER
Den kolesterolsenkende aktiviteten av ß-
glukan fra bygg og havre anses å være godt
dokumentert, og på bakgrunn av denne
dokumentasjonen har vitenskapskomiteen
i EFSA (European Food Safety Authority)
tillatt helsepåstander: «Barley/oat beta-
glucans have been shown to lower/reduce
blood cholesterol. High cholesterol is a
risk factor in the development of coronary
heart disease». For å kunne bruke denne
helsepåstanden må matvaren tilføre minst
3 g ß-glukan fra havre eller bygg per dag
(4, 5).
Metaanalyser
EFSAs vurderinger (4, 5) er basert på
klinisk dokumentasjon. Fra perioden
1992–2014 er det identifisert sju metaanalyser (6–12). Fem av disse inkluderer
randomiserte kontrollerte studier enten
med parallell eller cross-over design (6, 7,
9–11), en inkluderer også ikke-kontrollerte
og ikke-randomiserte studier (12) og for en
er inklusjonskriterier ikke tilgjengelige (8).
Metaanalysene finnes oppsummert i tabell
1. Alle analyser konkluderer med at inntak
av ß-glukan fra korn kan redusere nivået
av totalkolesterol (TK) og LDL-kolesterol,
mens serumnivåene av triglyserider og
HDL-kolesterol ikke påvirkes av slikt inntak.
De oppsummerte effektene varierer
for de ulike metaanalysene, se tabell 1.4
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Tabell 1. Metaanalyser av kolesterolsenkende effekt av ß-glukan fra korn oppsummert. TK= totalkolesterol, LDL = LDL-kolesterol,
HDL = HDL-kolesterol, TGL = triglyserid

Metaanalyse
(ref.)
Ripsin et al.

Antall studier
(antall
deltakere)

Initielt
kolesterolnivå

Dagsdoser
(gj.snitt)

Intervensjonstid (gj.snitt)

10 (1063)

TK 4,6–7,1 mmol/L

1,1–7,6 g/dag

2,5–12 uker

TK: -0,13 [-0,19; -0,17] ved initielt TK <5,9

(5,5)

TK: -0,41 [-0,62; -0,20] ved initielt TK ≥5,9

1992 (6)			
Brown et al.

25 (1600)

1999 (7)		
		

(3,7)

TK 6,3 ±0,8 mmol/L
LDL 4,4±0,7 mmol/L

1,5–13 g/dag
(5)

2–12 uker
(5,6)

Summert effekt (mmol/L) [95 % CI]

TK: -0,040 [-0,054; -0,026] pr. g ß-glukan ved 2–10 g/dag
LDL: -0,037 [-0,040; -0,034] pr. g ß-glukan ved 2–10 g/dag

HDL 1,3±0,2 mmol/L			

TGL: ingen effekt: 0,006 [-0,006; 0,018]

					

HDL: ingen effekt: -0,001 [-0,007; 0,008]

Whitehead et al.

18 (1080)

2008 (8)		

TK 4,4–7,6 mmol/L
LDL 2,8–-5,2 mmol/L

3–-9 g/dag
(5,7)

2–12 uker

TK: -0,34 [-0,42; -0,25]

(5,7)

LDL: -0,28 [-0,35; -0,22]

					
Talati et al.

8 (391)

2009 (10)		

Normalt og forhøyet

3–10 g/dag

TK: -0,35 [-0,48¸-0,22]
LDL: -0,26 [-0,36; -0,16]

					

TGL: -0,13 [-0,23; -0,04]

					

HDL: ingen effekt: 0.03 [-0,002; 0,05]

11 (591)

(7)

4–12 uker
(4)

AbuMweis et al.

kolesterolnivå

HDL: ingen effekt

TK: 3,6–8,6 mmol/L

2009 (11)			

3–12 g/dag

4–6 uker

(5)		

TK: -0,30 [-0,39; -0,21]
LDL: -0,27 [-0,34; -0,20]

					

TGL: ingen effekt: -0,05 [-0,10; 0,01]

					

HDL: ingen effekt: 0,00 [-0,01; 0,02]

Tiwari & Cummins

20 (1154)

2011 (12)		

Normalt og forhøyet
kolesterolnivå

1,2–10 g/dag
(4,8)

3–12 uker

TK: -0,60 [-0,85; -0,34]

(6)

LDL: -0,66 [-0,96; -0,36]

					

TGL: ingen effekt: -0,04 [-0,15; 0,07]

					

HDL: Ingen effekt: 0,03 [-0,06; 0,13]

Whitehead et al.

28 (1930)

2014 (9)		

Normalt og forhøyet

3,0–12,4 g/dag

2–12 uker

kolesterolnivå			

TK: -0,30 [-0,35; -0,24]
LDL: -0,25 [-0,30; -0,20]

					

TGL: ingen effekt: -0,02 [-0,06; 0,01]

					

HDL: ingen effekt: -0,03 [-0,08; 0,01]

Beregnet nedgang i TK etter inntak av
minst 3 g ß-glukan daglig ligger i området fra 0,12 til 0,60 mmol/L for de ulike
analysene (6–12) mens et gjennomsnitt for
alle a
 nalysene gir en nedgang på 0,31
mmol/L i TK. Oppsummerte effekter på
LDL-kolesterol er i det samme området; fra
-0,11 til -0,66 mmol/L (7–12). Gjennomsnittet for seks metaanalyser gir en nedgang
på 0,31 mmol/L for LDL-kolesterol, altså
tilsvarende som for TK. Nedgang i TK skyldes i hovedsak reduksjon i LDL-kolesterol,
mens HDL-kolesterol og triglyserider forblir
uendret etter inntak av ß-glukan.
ß-glukaners reduserende effekt på
LDL-kolesterol er moderat (5–10 %) sammenliknet med den som oppnås av statiner
(20–55 %), men effekten av ß-glukan kan
allikevel være relevant siden en økning i
LDL-kolesterol på 0,26 mmol/L er forbundet
med 12 % økning i risiko for utvikling av
hjerte-karsykdom (13).
De fleste studiene har undersøkt effekten
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av ß-glukan i doser på minst 3 g per dag
og funnet statistisk signifikante nedganger
i kolesterol, mens høyere doser, over 7 g
daglig, ikke ser ut til å gi ytterligere effekter (4, 5, 7, 11, 12). Anbefalt dosering
er derfor satt til minst 3 g daglig (4, 5).
Studiene som er inkludert i metaanalysene
omfatter både individer med normalt og
med forhøyet kolesterolnivå. Det foreligger
ikke entydige konklusjoner om effekten
påvirkes av utgangskolesterolnivå eller ikke.
Ripsin og kolleger (6) fant at den kolesterol
senkende aktiviteten av ß-glukan var større
hos individer med forhøyet (≥5,9 mmol/L)
TK sammenliknet med individer med lavere
TK (<5,9 mmol/L), mens andre ikke har
funnet slik sammenheng (7, 11) eller bare
funnet indikasjoner men uten at disse har
nådd statistisk signifikans (9). Det initielle
nivået av LDL-kolesterol er beskrevet å ha
betydning for hvilken effekt som kan oppnås
med ß-glukan: den LDL-kolesterolsenkende
aktiviteten er rapportert å øke jo høyere

baselinje LDL-nivå (9, 14, 15). Manglende
effekter som er sett i studier med unge, friske
forsøkspersoner med lavt LDL-kolesterolnivå
kan muligens ses i sammenheng med dette
(16–18).
Den kolesterolsenkende effekten kan
kanskje vise seg nyttig hos spesielle

pasientgrupper. Nylig ble det rapportert
at daglig tilførsel av ß-glukan over 8 uker
reduserte LDL-kolesterol med 0,3 mmol/L
(7,5 %) hos pasienter med myastenia
gravis. Behandling med statiner hos denne
pasientgruppen gir ofte muskelrelaterte

bivirkninger. Også i denne studien ble det
rapportert om noe større effekt hos gruppen
av pasienter med det høyeste LDL-nivået (≥
3 mmol/L) ved oppstart. (15). Interessant
er det videre at det ved undergruppe
analyse i Whiteheads metaanalyse fra
2014 ble funnet at pasienter med type 2diabetes har større effekt av ß-glukaninntak
sammenliknet med friske forsøkspersoner
(9).
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Virkningsmekanismer
Årsaken til den kolesterolsenkende effekten
er ikke fullstendig avklart, men ser ut til å
henge sammen med ß-glukaners evne til å
øke viskositeten av tarminnholdet. De ß-glukaner som finnes i korn er uforgreinede
molekyler satt sammen av ß-1→4-bun	
  
dete glukose-enheter i blokker adskilt av
	
  
enkelte 1→3-bindinger (figur 1). Dette er
Figur 1. ß-glukan fra korn er bygget opp av glukoseenheter bundet sammen blokkvis i ß-1→4
strukturer som har stor likhet med cellulose
	
  
bindinger separert av enkeltstående ß-1→3 bindinger.
(ß-1→4-glukan), men der 1→3-bindingene
	
  
bidrar til å gi kjedene knekk, hvilket medfører bedret vannløselighet og evne til å
	
  
danne viskøse vandige løsninger.
Figur	
  1.	
  b-‐glukan	
  fra	
  korn	
  er	
  bygget	
  opp	
  av	
  glukoseenheter	
  bundet	
  sammen	
  blokkvis	
  i	
  b-‐1!4	
  bindinger	
  
For å kunne danne viskøse løsninger må
ß -1,3/1,4-glukan fra korn
separert	
  av	
  enkeltstående	
  1!3	
  bindinger.	
  
3–5 g/dag
ß-glukanmolekylene ha en viss størrelse, og
de må forekomme i en viss konsentrasjon;
	
  
jo høyere molekylvekt og konsentrasjon
desto mer viskøs løsning (19). Betydningen
Fermenteres av
↑viskositet i mage/tynntarm
mikroflora i
av høy molekylvekt er vist i en studie der
tykktarm
daglige doser av høymolekylært (≥ 530
kDa) ß-glukan fra havre ga en signifikant
↓absorpsjon av
↓ glukoseabsorpsjon
kolesterol fra mat
nedgang i LDL-kolesterol, mens effekten ble
Dannelse av
↓reabsorpsjon
kortkjedede
halvert når ß-glukan av lavere molekylvekt
gallesyre
fettsyrer
(210 kDa) ble administrert (20). For lav
↑
↓ postprandial insulinpropionat
:
konsentrasjon
molekylvekt kan også forklare hvorfor en
acetat?
↓ insulinstimulert
↓
hepatiske
lagre
gallesyre
↑
fekal
suppe tilsatt ß-glukan med molekylvekt 80
HMG-CoA aktivitet
ekskresjon
av gallesyre/
kDa gitt til type 2-diabetikere over 8 uker
kolesterol
ikke påvirket deres kolesterolnivå (21). For
↑ syntese gallesyre og kolesterol
reduksjon av molekylvekt må ß-glukosid↓ kolesterolsyntese
↑LDL - reseptorer
bindinger brytes. Prosessering av matvarer
kan i visse tilfeller bidra til slik nedsettelse av
↓ serum- LDL
molekylvekt og dermed tap av viskositets	
  
økende egenskaper avhengig av i hvilken
grad nedbrytningen foregår (22). En slik
Figur 2. Oversikt over mulige vikningsmekanismer assosiert til de kolesterolsendende egendegradering kan induseres under baking
skapene av ß-glukan fra korn.
på grunn av spesifikke enzymer som fi
 nnes Figur	
  2.	
  Oversikt	
  over	
  mulige	
  vikningsmekanismer	
  assosiert	
  til	
  de	
  kolesterolsendende	
  egenskapene	
  av	
  b-‐glukan	
  fra	
  korn	
  
naturlig i korn og melvarer (23). Dette kan
være medvirkende årsak til at inntak av
bakervarer tilsatt ß-glukan ikke nødvenFermenteringsproduktene som dannes
oppregulering av hepatiske LDL-reseptorer
digvis medfører kolesterolsenkende effekt
i tykktarmen kan muligens også bidra
slik at nivået av LDL-kolesterol i serum
(24, 25). Det kan være verdt å merke seg at
til kolesterolsenkende effekt. Når løselig
går ned (20, 26). Ifølge forsøk in vitro
EFSA stiller krav til minimum dose ß-glukan
kostfiber fermenteres av bakteriefloraen
kan viskøse løsninger av ß-glukan også
for kolesterolsenkende effekt, men ikke til
i tykktarmen produseres kortkjedede fett
hemme opptak av langkjedede fettsyrer
molekylvekt.
syrer (short-chain fatty acids; SCFA) hvorav
(18:0 og 18:2) og nedregulere genuttrykk
Sammenhengen mellom øket viskositet
acetat, propionat og butyrat er de viktigste
assosiert med fettsyre- og kolesterolsyntese
av innholdet i tynntarmen og redusert
og produseres omtrent i forholdet 60:20:20
og fettsyretransport hos rotter (27).
kolesterolnivå ser ut til å henge sammen
avhengig av bakterieflora og diett. SCFA
Økt viskositet av mage-tarminnholdet kan
med hemmet reabsorpsjon av gallesyrer
har blant annet betydning for regulering
i seg selv gi øket metthetsfølelse (28), men
og hemmet opptak av kolesterol tilført
av absorpsjon av mineraler og vann, for
det er usikkert om dette også kan medføre
gjennom kosten (figur 2). Dette kan skje ved
fremvekst av en gunstig bakterieflora og
lavere energiinntak. I en liten studie med
at ß-glukan binder seg til gallesyrer under
for regulering av energimetabolismen (31).
overvektige individer ble det rapportert
micelledannelse og/eller at ß-glukan danner
Butyrat er en viktig energikilde for epitelom at inntak av > 5 g ß-glukan reduserte
en fysisk barriere i tarmlumen som hemmer
cellene i tykktarmen og har betydning for
energiinntaket med 400 kJ ved p
 åfølgende
absorpsjon. Resultatet er økt fekal utskillelse
normal celledifferensiering og proliferasjon
måltid. Videre ble det rapportert om
av kolesterol og g
 allesyrer. Dette medfører
(32). Både acetat og propionat absorberes
redusert insulinsekresjon, og hos kvinner
at hepatiske lagre av gallesyre avtar, hvilket
fra tarmlumen i bytte med bikarbonat og
(n = 7) om økt frisetting av kolecystokinin
kompenseres med økt gallesyreproduksjon
fraktes delvis til leveren, men metaboliseres
som er et appetittregulerende hormon (29).
i leveren. Økt b
 iosyntese av gallesyre (figur
også av andre organer. Acetat, i form av
Økt frisetting av kolecystokinin er også sett
3) fører 
dermed til at kolesterollagrene
acetylCoA, er substrat for biosyntesen av
i forsøk med mus fôret med ß-glukan (30).
blir mindre, noe som igjen kompenseres
kolesterol (figur 3). Propionat synes ikke til å
Større oppfølgingsforsøk er nødvendig for
for ved økt kolesterolsyntese i tillegg til
ha noen direkte hemmende effekt på human
å bekrefte disse resultatene.
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Figur 3. Forenklet skisse over biosyntesen av gallesyre og gallesalter fra acetat via mevalonsyre og kolesterol. HMG-CoA reduktase, som er
det hastighetsbestemmende trinnet, hemmes av statiner og stimuleres av insulin. Propionats mulige regulerende rolle i human acetatindusert
kolesterolsyntese er ikke avklart.

hepatisk kolesterolsyntese (33), men kan
muligens ha en regulerende rolle. Denne
hypotesen støttes av en liten human studie
der rektal administrasjon av a
 cetat medførte
økt nivå av serumkolesterol og triglyserider
mens en kombinasjon av acetat og propionat eller propionat alene ikke påvirket
nivået av serumlipider (34). Det kan hende
at det relative forholdet m
 ellom propionat
og acetat av betydning; jo mer propionat i
forhold til acetat desto bedre lipidsenkende
effekt (26), men foreløpig mangler dette
fullstendig avklaring. Bestemmelse av hvilken diett som fremmer propionatproduksjon kan være utfordrende ettersom SCFA
absorberes eller forbrukes i stor grad av
tarmepitelcellene hvilket gjør at nivåene i
feces ikke er representative. Forsøk med
dyr indikerer at ulike kostfibre kan gi noe
ulik SCFA-sammensetning. For eksempel
varierer forholdet mellom 

propionat og
acetat målt i blindtarmen hos rotter med
ulike typer kostfiber i fôret. Med fôr tilsatt
ß-glukan fra havre ble propionat: acetat
målt til 0,50:1, med tilsatt pektin 0,15:1 og
etter diett tilsatt oligosakkarider fra inulin
0,18:1 (35). Hvilken betydning dette har
i praksis er ikke avklart, men uansett kan
ikke effekten av SCFA-sammensetning alene
28

forklare den kolesterolsenkende effekten
ettersom fermentering i tykktarmen foregår
uavhengig av molekylvekt.
De viskositetsøkende egenskapene
til ß-glukan fra korn kan også bidra til
regulering av blodsukkernivå. Inntak av
en suppe tilsatt høymolekylært (650 kDa)
ß-glukan fra bygg resulterte i signifikant
lavere blodglukosenivå 15–45 minutter
etter inntak sammenliknet med suppe tilsatt
lavmolekylært ß-glukan (150 kDa) eller
suppe uten tilsetning (36). Det er for øvrig
publisert en rekke studier som viser at ß-
glukan fra bygg og havre kan nedsette
postprandial glukose- og insulinrespons
både hos friske forsøkspersoner og hos
pasienter med metabolsk syndrom (37).
Nedsettelse av glykemisk belastning
medfører lavere insulinkonsentrasjon

hvilket gir mindre insulinstimulert HMG-CoA
reduktaseaktivitet og dermed nedgang også
i kolesterolsyntesen (38).
I de produkter som finnes tilgjengelig i
dag (brød, havregrøt), viser det seg i praksis
vanskelig å få en blodsukkerregulerende
effekt av ß-glukan fordi produktene inneholder mye stivelse. EFSA sitt krav er 4 g
ß-glukan per 30 g tilgjengelig karbohydrat
(stivelse og sukrose) for helsepåstand om

nedsettelse av postprandial glykemisk
respons (39). Denne problemstillingen
arbeides det med å løse blant annet i det
NFR-støttede prosjektet Optifiber.
KONKLUSJON
ß-glukan fra bygg og havre er bygget opp
av lange kjeder av glukoseenheter b
 undet
sammen av 1→4 og 1→3-bindinger og
som gir molekylene viskositetsøkende
egenskaper dersom kjedene er tilstrekkelig
lange og foreligger i tilstrekkelig konsentrasjon. De viskositetsøkende egenskapene ser
ut til å være en forutsetning for kolesterolsenkende evne av ß-glukan; minimum 3 g
daglig er nødvendig for å gi en reduksjon
av LDL-kolesterol på rundt 0,3 mmol/L.
Det antas at effekten primært skyldes økt
ekskresjon av gallesyrer som indirekte

medfører økt LDL clearance som kompensasjon for reduserte hepatiske lagre av gallesyrer. I tillegg kan redusert insulinstimulert
HMG-CoA reduktaseaktivitet, påvirkning av
genuttrykk og endring av forholdet mellom
fermenteringsproduktene propionat og
acetat som dannes i tykktarmen muligens
medvirke til redusert kolesterolsyntese. Økt
metthetsfølelse og mulig redusert energi
inntak som følge av oppregulering av
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appetitthemmende hormoner kan også
tenkes å bidra, men dette krever ytterligere
dokumentasjon.
Takk til Norges forskningsråd (NFR) for
finansiell støtte til prosjektet Optifiber
(224819/E40).
Oppgitte interessekonflikter: Ingen
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REVIEW ARTICLE, SUMMARY
Cholesterol-lowering
ß-glucan

activity

of

ß-glucans belong to a group of cell wall
components found in certain cereals, in
fungi, lichens and some algae. The ß-
glucan structures and their applications
vary depending on the source; fungal
ß-glucans are known as immunomodulating
substances while cereal ß-glucans are used
as cholesterol lowering agents. This article
focuses on the cholesterol lowering effects
of cereal ß-glucans, p
 ossible mechanisms
of action and structural requirements for
such effect. Meta-analyses have concluded
that cereal ß-glucans may reduce LDL-
cholesterol by about 0.3 mmol/L provided
daily ingestion of at least 3 g. In addition,
a sufficiently high molecular weight is
necessary for effect, providing increased
viscosity of the gut contents. Increased
viscosity is a
 ssociated with inhibited bile
acid 
reabsorption to the enterohepatic
circulation and also reduction of dietary
cholesterol absorption. The observed
reduction in LDL-cholesterol is mainly due
to compensatory mechanisms to restore
hepatic bile acid pools. In addition, there
are indications that cholesterol biosyn
thesis is affected by different mechanisms,
and ß-glucan may also provide appetite
regulating effects even though this r equires
additional documentation. European
Food Safety Authority (EFSA) has approved health claims related to the choles
terol lowering effect of cereal ß-glucans
providing intake of at least 3 g per day.
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