
Protein behövs 
för skelett, muskler och 
mycket annat. 

Kalcium 

behövs för starka tä
nder.

Vitamin A 
hjälper mörkerseendet.

Kalium behövs 
för reglering av blod
trycket.

Jod ingår i sköld
körtelns hormoner och 
är viktiga för ämnes
omsättningen.

          Riboflavin (vitamin B2) 
       gör att kroppen kan använda 
kolhydrater och fett. Vitaminet 
aktiverar även många andra 
näringsämnen i kroppen. 
Niacin (vitamin B3) hjälper 
också till vid omsättningen av 
kolhydrater, fett och protein.

Fett ger energi och behövs 
i hjärnan och för att bygga 
upp kroppens celler och 
nerv system.

Fosfor bygger upp vårt DNA.

Kalcium och 
magnesium 

är viktiga för skelettet. 
Magnesium ingår i mer 
än 300 biokemiska 
processer i kroppen.
Vitamin D gör att 
kalciumet kan lagras i 
skelettet. Ingår inte 
naturligt i mjölken, 
men tillsätts, vilket 
kallas berikning.

Folat behövs för att 
producera blod och DNA, 
vår arvsmassa.

Järn gör att blo
det kan ta upp syre. 
Ingår inte i mjölk.

Selen behövs för ett 
starkt immunförsvar.
Vitamin E ingår också i 
immunförsvaret.

Koppar 
hjälper nerv
systemet. Ingår 
inte i mjölk.

Vitamin B12 är helt 
nödvändigt för nerv systemet,  
ämnesomsättningen och för 
bildandet av röda blodkroppar.

Zink behövs för att 
producera könshormon.

Vitamin C är jätteviktigt 
för immunförsvaret och behövs 
för att producera bindväv och 
slemhinnor. Ingår inte i mjölk.

Tiamin (vitamin B1) gör 
att kroppen kan använda 
protein och kolhydrater.

Kolhydrater 
ger energi.

18 av 22
I kroppens kemi pågår dygnet runt miljontals reaktioner. För att vi ska må bra, 
orka tänka och röra oss behöver vi varje dag 22 näringsämnen. Av dessa finns
18 i mjölk, så genom att dricka mjölk eller äta mjölkprodukter varje dag får du 
i dig mycket av det du behöver. De fyra ämnen som mjölken innehåller lite eller 
inget av är vitamin E (finns i frön och nötter) och vitamin C (finns i frukt och 
grönt) samt järn (finns i kött, ägg och linser) och koppar (finns i nötter och 
spannmål). Vitamin D ingår inte naturligt i mjölk, men mjölk och många mjölk
produkter berikas med vitamin D för att det är så viktigt för oss. 

Drick mjölk och må bra!
 

Din kropp behöver mycket näring varje dag. Och visste du att 
18 av de 22 viktigaste näringsämnena finns i mjölk? Här ser 
du exempel på vad ämnena bidrar med i kroppen, men de gör 
även mycket annan nytta. 

Lär dig mer om mjölk på 
mjölk.se

Vitamin B6 gör att 
kroppen kan använda 
protein. 30% av skelettet 
består av protein.
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