10 NYHET

ONSDAG 17. JUNI 2015

Gigantiske kutt i Statoil

SKYPUMPE: Ei skypumpe blåste av flere
takplater fra en låve i Spydeberg i Østfold. Tre personer
ble skadd da de ble truffet av
platene. Det var blikkplater
fra en låve i Svennebyveien
som ble tatt av skypumpa,
opplyser politiet i Follo. Tre
personer ble skadd da de ble
truffet av platene.
(NTB)

Statoil kutter mellom 1100 og 1500 fast
ansatte samt 525 konsulenter innen
utgangen av 2016.
– Vi beklager behovet for ytterligere reduksjoner, men forbedringene kreves for
å styrke Statoils konkurransekraft og sikre
vår framtidige verdiskapning, sier Anders
Opedal, selskapets konserndirektør for
drift, i en pressemelding. Innen utgangen
av juni vil Statoil presentere endringene i KONSERNSJEF Eldar
de ulike forretningsområdene.
(NTB) Sætre.

VERDEN I BILDER

REDDES: Myndighetene på Gran
Canari satser
hardt for å berge
den sjeldne fuglearten guirre. Det
skal finnes bare
270 eksemplarer
igjen. Foto: EPA /
NTB Scanpix
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TOLLKUPP: Tollere i
Oslo fant i forrige uke
413 000 smuglersigaretter i
et latvisk vogntog. Fem
latviske statsborgere ble
pågrepet. Sigarettlasten ble
oppdaget ved et lager inne
på et industriområde i
Akershus. Beslaget ville
utgjort utgjør 1,3 mill. kroner
i unndratte avgifter. (NTB)

hjernen i for
orm

Farlig pølse

Første bilde

Her er det første bildet av prinsesse Madeleines nyfødte sønn.
Den svenske kongefamiliens
nyeste tilskudd er 49 cm lang,
veier 3080 gram og har mellomblondt hår. Jordmora beskrev
fødselen som fantastisk og avslører at prinsen hadde pappa
Chris O'Neills hake.
(NTB)

DEN NYE
prinsen er
foreløpig
navnløs.
Foto: TT /
NTB Scanpix

Produktet Meny Hvetepølse
trekkes tilbake fordi det kan
inneholde listeriabakterier.
Pølsene er solgt i løsvekt i
enkelte butikker i Sør- og MidtNorge.
Det er A. Idsøe AS som har
produsert varen og som kaller
den tilbake, ifølge Matportalen.
(NTB)

Slik holder du

Enkel trening bedrer hukommelsen

t: Jorun Gaarder

dagbladet.no
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Dette reduserer
hjernens volum
h Høyt kolesterol.
h Høy BMI.
h Dårlig søvn.
h Lite fysisk aktivitet.
Kilde: Andreas Berg Storsve
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Hjernen eldes hos alle. motsatt
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KAKER kan inneholde transfett.
Foto: NTB Scanpix
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Beskytt hjernen
mot aldring
h God og nok søvn.
h Fysisk aktivitet.
h Et balansert kosthold, med
nok vitamin D og omega 3.
h Mental aktivitet, hjernetrim.
Kilde: Andreas Berg Storsve

–Forby
kunstig
transfett

Det amerikanske mattilsynet
mener at det ikke er trygt å
spise kunstig transfett og at
det må fjernes fra alle matvarer innen tre år.
Kunngjøringen fra USAs Food
and Drug Administration (FDA)
i går følger opp tilsynets forslag
fra 2013 om å forby kunstig
transfett, som ikke er «generelt
ansett som trygt» i mat.
– Det er ventet at dette vil
redusere antallet hjerteinfarkt
og forhindre tusenvis av dødelige hjerteinfarkt hvert eneste
år, sier FDA-sjef Stephen
Ostroff.

Oppvarmet plantefett

Transfett er oppvarmet plantefett blandet med nikkel og hydrogen. Det finnes både i flytende
og i fast form.
Oppvarmingsprosessen gjør
at fettet harskner mye langsommere enn annet fett.
Transfett finnes naturlig i
varer som melk og kjøtt fra sau
og storfe, men framstilles også
kunstig ved industriell bearbeiding av fett og oljer

Kjeks og kaker

I USA forekommer kunstig
transfett ofte i matvarer som
mikropopkorn, frossenpizza og
ulike typer glasur. I Norge finnes
det i enkelte typer kjeks, kaker
og bakverk.
I fjor innførte Mattilsynetstrengere regler for bruk av
transfett i matvarer i Norge.
Maksimalt tillates det nå to
gram transfett per 100 gram fett
i en matvare her i landet. (NTB)
BØLLE I BMW: En 24
år gammel mann ble
slått bevisstløs da en mann
gikk amok inne på Rema
1000 ved tinghuset i Sandnes. Gjerningsmannen
stakk fra stedet. Han er 25
år og identiteten hans er
kjent, skriver Rogaland
politidistrikt på Twitter.
Politiet leter etter en grønn
BMW stasjonsvogn. (NTB)

