
Kostråd till dig som behöver mera järn 
Järn är ett mineral som bland annat ingår i blodets hemoglobin, och är därför viktigt 
för att hålla blodvärdet på en bra nivå.  Vi får i oss järn genom maten, men det kan 
ibland vara svårt att komma upp i de nivåer som behövs för att hålla blodvärdet uppe. 
Därför kommer här lite förslag på saker Du kan göra för att optimera Ditt järnintag. 
Tabellen nedan visar förslag på livsmedel som är rika på järn. 

Animalier Vegetabilier Spannmål 
Blodpudding/-korv Bönor och linser Vetekli 
Paltbröd  Torkad aprikos Havrekli 
Inälvsmat (lever/njure) Nässlor Fullkornsprodukter 
Nöt-/viltkött Pumpa-/sesam-/solros-/linfrön Quinoa 
 
• Blodprodukter, som blodpudding, blodkorv, och paltbröd är de största källorna till 

järn! Ät gärna detta regelbundet.  
• Det järn som finns i kött, fisk och fågel är lättast för kroppen att ta upp. Låt gärna 

detta ingå i kosten minst 2 ggr/dag. 
• Leverpastej är ett ypperligt pålägg på smörgås. 
• Fullkornsbröd och fullkornspasta innehåller mer järn än deras vita 

motsvarighet. Välj helst produkter med så mycket fullkorn som 
möjligt. 

• Om du kokar havergrynsgröt, använd gärna den fiberberikade 
varianten. 

• Att strö olika frön över sallad och filmjölk är gott och dekorativt! (Observera, 
intaget av linfrön bör inte överskrida 1-2 msk/dag) 

• En blandning av torkade aprikoser, frön och nötter är ett bra mellanmål som är 
enkelt att ta med när man är på språng! 

• Bönor är rika på järn. För dig som inte äter kött blir detta en särskilt viktigt del. 
Även produkter baserade på sojabönor är ofta järnrika. 

• Nässelsoppa är ett annat bra vegetariskt alternativ. Skörda på sommaren, förväll 
och frys in till vinterns behov! 

• Kroppens upptag av järn underlättas av C-vitamin. Därför är det bra om du till 
maten äter något som innehåller rikligt med C-vitamin. Exempel på 
livsmedel med mycket C-vitamin är paprika, broccoli, blomkål 
brysselkål, nässlor, citrusfrukt, kiwi, jordgubbar, svarta vinbär och 
hallon. Ät därför gärna dessa grönsaker till maten eller ät frukt och 

bär till efterrätt! 
• Upptaget av järn kan även försvåras av vissa andra ämnen, såsom kalcium som 

finns i mjölk och polyfenoler, som finns i till exempel kaffe, te och choklad. Därför 
är det bra att undvika att dricka detta till de måltider som innehåller mest järn, och 
istället inta dessa vid mellanmål och/eller frukost. Rött te innehåller inte dessa 
ämnen och är därför bra alternativ om man vill ha en kopp efter 
maten.  



 
• Blutsaft finns på apotek och i hälsokostaffärer och är ett flytande, vegetariskt 

tillskott av järn. En hutt om dagen ger ett bra tillskott om intaget från maten är 
lågt. Om man inte tycker om smaken på Blutsaft finns även detta i tablettform, 
vilket kan gå lättare. 

Måltidsförslag med mycket järn: 

Frukost Huvudmål Mellanmål 
Fiberhavregrynsgröt, sylt, 
mjölk, apelsin/juice 

Blodpudding, bacon, 
lingonsylt, broccoli 

Knäckebröd med 
leverpastej/hamburgerkött 

Fullkornsbröd med 
leverpastej, paprika 

Nässelsoppa med 
fullkornsbröd 

En näve torkade aprikoser 
och nötter 

Yoghurt med müsli och 
pumpafrön, apelsin/juice 

Vegetarisk gryta med bönor 
och grönsaker. 

Mixad smoothie på 
havredryck, banan och bär 
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