
 
 
 
 
 

1. Socker gör barn hyperaktiva.  
FALSKT - I en sammanställning av 23 olika studier såg man ingen effekt av socker på barns 
beteende eller tankemässiga förmåga, inte heller belägg för hyperaktivitet. 

2. Ketchup innehåller stora mängder av den kraftfulla och nyttiga antioxidanten ”lykopen”. 
SANT - Ketchup innehåller fem gånger mer lykopen än samma mängd färsk tomat. 

3. Uppvärmning av mat i mikrovågsugn försämras kraftigt matens mineralinnehåll. 
FALSKT - Det enda som händer när man mikrar maten är att vattnet i maten värms upp, 
ingenting annat 

4. Ämnet som används för att täta Hallandsåsen används även till hembryggning av öl. 
SANT - Efter miljöskandalen vid tunnelbygget genom Hallandsåsen, då akrylamid från 
tätningsmedlet Rhoca Gil läckte ut i markerna, stoppades tunnelbygget. Två doktorander på 
Chalmers upptäckte att det miljövänligare Silica sol, som används som fällningsmedel vid 
öltillverkning, kunde användas som tätningsmedel i tunneln. 

5. Maneter odlas i hägn/burar på västkusten för att minska övergödningen. 
FALSKT - Däremot använder man musselodlingar för att minska mängden näringsämnen i havet 
och därmed minska övergödningen. 

6. Shoppingvagnen är världens näst vanligaste ”fyrhjuling”.  
SANT - Bara personbilen finns i fler exemplar.  

7. Det finns över 1000 kemikalier i en kopp kaffe.  
SANT - Av dessa har bara 26 testats, och hälften av dem orsakade cancer hos råttor. 

8. Kiwi-fågeln kan inte flyga, lever i ett hål i jorden, är nästan blind och lägger bara ett ägg om året.  
SANT - Ändå har den lyckats överleva på jorden i 70 miljoner år. 

9. En ko fiser ut 600 liter metan per dag.  
SANT - Det är gas nog att fylla 40 st partyballonger. 

10. Majoriteten av telefonnummer i amerikanska filmer och TV-serier börjar med siffrorna ”555-”. 
SANT - Det finns inget riktnummer som börjar med ”555” och därför används det på film. 
 

11. Bland Hunza-folket i Kashmir har ingen någonsin haft cancer. 
SANT - De är ovanligt friska och lever länge. 
 

12. ”Borborygmi” är en tropisk sjukdom som gör att öronen långsamt ruttnar bort. 
FALSKT - Borborygmi är vanligt kurrande i magen. 
 

13. Nästan varannan tysk över 30 år bär löständer. Det beror på sockerhalten i ölen som fördärvar 
deras tänder. 
FALSKT 
 


