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PUSSER GODT: Ettåringen Jonas Tvete Møksvoll er fl ink til å pusse tennene sine, spesielt hvis han får bidra litt selv. 
Tannlege Niklas Angelus framholder at gode vaner fra foreldre er viktig for å lære barna god tannhelse. 
 FOTO: BJØRN TORE NESS

Tannhelsa utfordres av 

stadig nye varer. Ei ny 

undersøkelse viser for 

liten bevissthet på for-

holdet mellom matinn-

tak og tannhelse. 

NAMSOS: I dag er verdens tann-
helsedag, og leder i Nord-Trøn-
delag tannlegeforening Niklas 
Angelus har følgende budskap til 
folket; mindre småspising, innfør 
gode vaner tidlig og drikk vann 
som tørstedrikk. Da er du langt 
på veg mot en bedre tannhelse.

Dagens unge lever kortere
At sukker fører til tannråte er ei 
kjensgjerning, men tannlegen 
mener det er viktig å ikke isolere 
sukkerets skadevirkninger til bare 
tennene. Søtstoffet har også av-
gjørende effekter på helsa gene-
relt.

– Ifølge en studie publisert i 
både Time Magazine USA kom-
mer det fram at dagens unge lever 
kortere enn foreldregenerasjonen 
som følge av fedme. Sukker i store 
mengder er dårlig for hele krop-

pen, og man bør ikke tenke på 
sukker som noe trivielt som bare 
skader tennene, advarer Angelus. 

Lær gode vaner tidlig
Ifølge ei undersøkelse gjort av 
Ipos for Den Norske Tanlege-
forening pusser 69 prosent av 
befolkninga fra Møre og Roms-
dal og Trøndelag tennene både 
morgen og kveld. Landssnittet 
ligger på 72 prosent. I verdens-
sammenheng har nordmenn god 
tannhelse, men Angelus mener vi 
kan bli bedre. Ved å lære gode va-
ner tidlig kan mye være gjort.

– Hvis foreldrene er gode 
forbilder får man riktige opplys-
ninger fra starten av og legger til 
grunn for gode vaner. Har man 
ikke det – legger man seg ofte til 
feil vaner, sier Angelus og peker 
på gruppa mellom 12 og 18 år 
som verstingene. 

– Her drikkes det mye brus, 
juice og sportsdrikker som er en 
direkte årsak til erosjon, opplyser 
Angelus

Forskjell på erosjon og karies 
Ifølge undersøkelsen viser det at 
36 prosent av befolkninga har et 

lite bevisst forhold til hva juice, 
brus og søtsaker gjør med ten-
nene. 

– Vi skiller mellom karies og 
erosjon. Erosjon eller syreskader 
oppstår når emaljen oppløses som 
følge av syre i munnen. Småspi-
sing, bruk av juice, brus og mi-
neralvann som tørstedrikk fører 
til konstant lav pH i munnen og 
dermed oppstår erosjon, forkla-
rer Angelius. Han legger til at det 
ifølge en svensk rapport er bedre 
å spise mye godteri på en gang, 
enn å spise litt hele tida. Utfor-
dringa ligger i markedet som hele 
tida presenterer nye mellommål-
tid og tørsteslukkere med skjult 
sukker og høyt syreinnhold. 

– Smakssatt mineralvann er 
faktisk verst, fordi det inneholder 
mye sitronsyre, sier Angelus, som 
oppfordrer til å bytte ut all tørste-
drikk med vann.  
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Kan bli bedre 
på tannhelse Lave priser. Alltid.

STOR PAKKE - LITEN PRIS!

Medlemskuppet varer frem til til 30. september. Utvalget kan variere fra butikk til butikk.

Utvalgte ferskvarer
Pr pk

Medlemskupp

 30,-
Ikke-medlem:
Se hylleetikett

Ku
n 

til
 p

riv
at

e 
hu

sh
ol

dn
in

ge
r. 

Fo
rb

eh
ol

d 
om

 tr
yk

kf
ei

l o
g 

ut
so

lg
t. 

G
je

ld
er

 i 
uk

e 
37

.
U

tg
av

e 
M

id
t

1990
Poteter

2 kg. Pr pose
Pr kg 9,95

2990
Pizza

Coop. 555 g. Pr stk
Pr kg 53,87

1890
Kyllingkjøttdeig

Coop. 400 g. Pr pk
Pr kg 47,25

2990
Fårikålkjøtt

Coop. Av lam. Fryst
Pr kg

Bli medlem og 
få kjøpeutbytte 
på alle varer! 
Se coop.no


