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SAMMENDRAG

Fødevareregion Øst har i 2007 og 2008 gennemført projekt 2006-20-64-00547 "Kortlægning af 
benzoesyre  i  frugter,  bær  og  grøntsager".  Kortlægningen  danner  grundlag  for  en  videns 
opbygning med formålet  at  give en oversigt  over,  hvor udbredt  indholdet  af  benzoesyre  er  i 
forskellige frugter, bær og grøntsager, som benyttes i fødevareindustrien.

Benzoesyre  er  naturligt  forekommende  i  bærfrugter.  Analysemæssigt  volder  et  naturligt 
forekommende indhold jævnligt problemer mht. vurdering af tilsætning til visse produkter. For 
eksempel  kunne  ved  tidligere  projekter  konstateres,  at  marmelader  med  indhold  af  tyttebær 
havde et naturligt indehold af benzoesyre stammende fra tyttebærrene på et niveau over det, der 
måtte tilsættes i henhold til Positivlisten. 

Der  findes  spredte  data  af  ældre  dato  fra  litteraturen  med  hensyn  til  indholdsniveauer. 
Nærværende kortlægningsprojekt har derfor til formål at give en opdateret oversigt over, hvor 
udbredt indholdet af benzoesyre er i forskellige bær, frugter og grøntsager, som bliver anvendt 
som råvarer til fødevarer i Danmark. 

Der er i alt modtaget og analyseret 59 prøver, svarende til 22 forskellige typer frugter eller bær.

Prøverne  blev  udtaget  hos  importører,  i  engrosvirksomheder,  på  Københavns  Grønttorv  og 
enkelte  prøver  er  høstet  i  naturen  omkring  København.  Prøverne  omfatter  hovedsagelig 
importerede bær og frugter. Af de 59 prøver var 16, svarende til ca. 27 %, af dansk oprindelse og 
43, svarende til ca. 73 %, var af udenlandsk oprindelse. Ingen prøver var økologiske.

Af de 59 analyserede  prøver er  der  fundet varierende  indhold af  benzoesyre,  spændende fra 
under den kvantitative detektionsgrænse på 5 mg/kg og op til 940 mg/kg. Kun 4 prøver havde et 
måleligt indhold af benzoesyre, 3 prøver tranebær med et gennemsnitsindhold på 330 mg/kg, fra 
210 til 390 mg/kg og 1 prøve tyttebær med et indhold på 940 mg/kg. I alle andre frugter og bær 
kunne  der  ikke  konstateres  noget  måleligt  indhold  af  benzoesyre.  I  ingen  af  frugterne  eller 
bærrene kunne der desuden påvises noget måleligt indhold af sorbinsyre.

Undersøgelsen viste,  at  sorbin-  og benzoesyre  normalt  ikke  forekommer  i  målelige  niveauer 
(over 5 mg/kg) i et bredt sortiment af frugter og bær. Kun benzoesyre kan indeholdes i specielle 
bær typer og her endda i betydeligt omfang. 

Regneeksempler på 2 typer tyttebærmarmelader med et indhold af benzoesyre i de anvendte bær 
på 940 mg/kg viser, at det naturlige benzoesyreindhold i bærrene kan skabe tvivl om ulovlig 
anvendes eller være årsag til overskridelse af grænseværdien.
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SUMMARY

The Regional Laboratory East has in 2007 completed the project 2006-20-64-00547 "Mapping of 
benzoic acid in fruits, berries and vegetables." The mapping provides the basis for a knowledge 
building with the purpose to give an overview of how widespread benzoic acid is in various 
fruits, berries and vegetables that are used in the food industry.

Benzoic acid is naturally occurring in some fruits and berries. A naturally content of benzoic 
acid can cause difficulties in accessing if benzoic acid is added as an additive to certain products.
On previous projects was found that jams containing mountain cranberries had a natural content 
of benzoic acid at a level exceeding the permitted level for benzoic acid. There are only few data 
from the literature present regarding the levels of content.  This mapping project therefore aims 
to provide an updated overview of the extensive content of benzoic acid in various berries, fruits 
and vegetables, which are used as raw materials for food in Denmark.

A total of 59 samples have been selected and analyzed in this project representing 22 different 
types of fruits or berries.

Samples  were  taken  from  importers,  wholesalers,  the  largest  marked  for  vegetables  in 
Copenhagen and a few samples were harvested at areas near Copenhagen. Of the 59 samples 
were  16,  corresponding  to  approx.  27  %,  of  Danish  origin,  and  43,  corresponding  to 
approximately 73 %, were of foreign origin. No samples were organic.

Of the 61 samples analyzed the content of benzoic acid was ranging from below the quantitative 
detection limit of 5 mg/kg up to 940 mg/kg. Only 4 samples had a measurable content of benzoic 
acid, 3 samples cranberries with an average content of 330 mg/kg,  ranging from 210 to 390 
mg/kg and 1 sample of mountain cranberries containing 940 mg/kg. In all other fruits and berries 
no measurable content of benzoic acid could be found. In none of the fruits or berries could any 
measurable content of sorbic acid be detected.

The study showed that sorbic- and benzoic acid are not normally present at measurable levels 
(above 5 mg/kg) in a wide range of fruits and berries. Only benzoic acid can be found in specific 
types of berries, and even to a significant extent.

Examples of 2 types mountain cranberry marmalade with a content of benzoic acid in the berries 
of 940 mg benzoic acid/kg shows that the natural content of benzoic acid in the berries may 
create doubts about illegal use or cause exceeding of the maximum permissible limit.
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1.   INDLEDNING

Fødevareregion  Øst  har  i  2007  gennemført  projekt  2006-20-64-00547  "Kortlægning  af 
benzoesyre  i  frugter,  bær  og  grøntsager".  Kortlægningen  danner  grundlag  for  en  videns 
opbygning med formålet  at  give en oversigt  over,  hvor udbredt  indholdet  af  benzoesyre  er  i 
forskellige frugter, bær og grøntsager, som benyttes i fødevareindustrien.

Benzoesyre  er  naturligt  forekommende  i  bærfrugter.  Analysemæssigt  volder  et  naturligt 
forekommende indhold jævnligt problemer mht. vurdering af tilsætning til visse produkter. For 
eksempel  kunne  ved  tidligere  projekter  konstateres,  at  marmelader  med  indhold  af  tyttebær 
havde et naturligt indehold af benzoesyre stammende fra tyttebærrene på et niveau over det, der 
måtte tilsættes i henhold til Positivlisten. 
Der  findes  spredte  data  af  ældre  dato  fra  litteraturen  med  hensyn  til  indholdsniveauer. 
Nærværende kortlægningsprojekt har derfor til formål at give en opdateret oversigt over, hvor 
udbredt indholdet af benzoesyre er i forskellige bær, frugter og grøntsager, som bliver anvendt 
som råvarer til fødevarer i Danmark. 

Nærværende projekt har derfor til formål at give

• en oversigt over, hvor udbredt indholdet af benzoesyre er i fortrinsvis forskellige frugter, 
bær, som ofte benyttes i fødevareindustrien. 

De udtagne prøver er ifølge Positivlisten (Ref.1) indplaceret i følgende fødevaregrupper:

P-listenummer 4: ”Frugter og grøntsager (herunder bær, frø, rodfrugter og svampe)”.

Der er i alt modtaget og analyseret 59 prøver.

2.   PRØVEMATERIALE OG UNDERSØGTE STOFFER

Prøverne  blev  udtaget  hos  importører,  i  engrosvirksomheder,  på  Københavns  Grønttorv  og 
enkelte prøver er høstet i naturen omkring København i perioden 21. maj 2007 til 2. juli 2008.

Prøverne omfatter hovedsagelig importerede bær og frugter. Af de 59 prøver var 16, svarende til 
ca. 27 %, af dansk oprindelse og 43, svarende til ca. 73 %, var af udenlandsk oprindelse. Ingen 
prøver var økologiske.

Ved modtagelsen blev prøverne anbragt i fryser ved -22 °C indtil den videre prøveforbehandling 
og analyse kunne påbegyndes.

Der er i alt modtaget og analyseret 59 prøver. Alle prøver blev analyseret for sorbin- og benzoe-
syre.

I tabel 2.1 er prøverne opført i prøvetype, antal og eksempler.
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Tabel 2.1  Analyserede prøver.

Prøvetype Antal Eksempler

Frugter og bær 59 Jordbær,  ribs,  sultana  grønne  vindruer,  rabarber, 
lingon  tranebær,  blommer,  citroner,  appelsiner, 
boysenbær, hybenskaller, brombær, æbler, blåbær, 
hindbær, solbær, heidelbeeren, danske stikkelsbær, 
rønnebær, slåen bær, ocean spray cranberries.

3.    ANALYSEMETODE

Sorbin- og benzoesyre 
samt parabener i 
fødevarer ved HPLC

ANA-07.1011

Konserveringsstofferne  ekstraheres  fra  fødevaren  med  en 
blanding af oxalsyre,  ethanol, 2-propanol og acetonitril.  Efter 
centrifugering  og  frysning  i  2  timer  (for  at  udfælde  evt. 
tilstedeværende  fedt)  analyseres  ekstraktet  ved  omvendt  fase 
HPLC. Detektionen foretages med PDA detektor ved 240 nm.

Kvantitativ detektionsgrænse: 5 mg/kg(l).

4.   ANALYSEKVALITETSSIKRING

Undersøgelserne for sorbin- og benzoesyre er udført som akkrediterede analyser.
 
Alle  prøver  er  analyseret  i  serier  af  passende  størrelse,  hvor  der  som  minimum  indgår  en 
tilfældig  dobbeltbestemmelse,  blindprøve,  standarder  til  kalibrering  og  standarder  til  kontrol 
samt genfindingsforsøg.

Prøver, hvor dobbeltbestemmelsen faldt uden for den øvre kontrolgrænse, blev der iværksat en 
tredje analyse. Hvis genfindingerne for de pågældende serier var i orden, er gennemsnittet af alle 
resultater anvendt.

De  udførte  dobbeltbestemmelser,  genfindingsforsøg  og  kontrolstandarder  er  indført  på 
eksisterende kontrolkort for de relevante  prøvetyper: X-kort for kontrolstandarderne, R-kort for 
dobbeltbestemmelser og D-kort for genfindingsforsøg.

Der  kan  på  grundlag  af  det  udførte  kvalitetssikringsarbejde  i  forbindelse  med  projektet 
konkluderes, at analyserne er forløbet tilfredsstillende.
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5.   RESULTATER

Samtlige 59 prøver blev undersøgt for sorbin- og benzoesyre, svarende til 22 forskellige typer 
frugter eller bær.

I bilag 1 fremgår resultater for alle prøver og undersøgte parametre.

Af de 59 analyserede  prøver er  der  fundet varierende  indhold af  benzoesyre,  spændende fra 
under den kvantitative detektionsgrænse på 5 mg/kg og op til 940 mg/kg. Kun 4 prøver havde et 
måleligt indhold af benzoesyre, 3 prøver tranebær med et gennemsnitsindhold på 330 mg/kg, fra 
210 til 390 mg/kg og 1 prøve tyttebær med et indhold på 940 mg/kg. I ingen af frugterne eller 
bærrene kunne der påvises noget måleligt indhold af sorbinsyre. 

Undersøgelsen viste,  at  sorbin-  og benzoesyre  normalt  ikke  forekommer  i  målelige  niveauer 
(over 5 mg/kg) i et bredt sortiment af frugter og bær. Kun benzoesyre kan indeholdes i specielle 
bær typer og her endda i betydeligt omfang. 

Der  vil  som  hovedregel  ikke  være  problemer  ved,  at  der  skal  tages  højde  for  naturligt 
forekommende  sorbin-  og  benzoesyre  stammende  fra  frugter  eller  bær  med  uundtagelse  af 
tranebær og tyttebær.

Som  regneeksempler  på  prøver,  hvor  indhold  af  benzoesyre  kan  føre  til  overskridelser  af 
positivlistens  grænseværdi  eller  mistanke  om  ulovlig  anvendes  kan  nævnes  2  typer  af 
marmelader på basis af tyttebær:

Positivlistenr 4.3.4.1 Marmelade, gelé og kastanjecreme med mindst 60 % opløseligt tørstof. Her 
er det ikke tilladt at tilsætte benzoesyre overhovedet. Ved et indhold af f.eks. 35 % tyttebær med 
en benzoesyrekoncentration af bærrene på 940 mg/kg, vil marmeladen kunne have et indhold på 
940 x 0,35 = 329 mg benzoesyre/kg.

Positivlistenr 4.3.4.2 Marmelade o.l. produkter undtagen produkter omfattet af 4.3.4.1. Her må 
der tilsættes maksimalt 500 mg/kg benzoesyre. Marmelader af den type kan typisk indeholde 60 
%  bær.  Benzoesyrekoncentrationen  i  marmeladen  vil  kunne  blive  940  x  0,6  =  564  mg 
benzoesyre/kg og dermed have overskredet grænseværdien.

I nedenstående tabel 5.1 vises sorbin- og benzoesyre indholdet i de forskellige frugter og bær. Af 
tabellen  fremgår  antal  undersøgte  prøver,  det  mindst  fundne indhold,  det  maksimale  fundne 
indhold og det gennemsnitlige indhold af sorbin- og benzoesyre.
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Tabel 5.1  Sorbin- og benzoesyre indhold i forskellige frugter og bær

6.   KONKLUSION

Fødevareregion  Øst  har  i  2007  gennemført  projekt  2006-20-64-00547  "Kortlægning  af 
benzoesyre  i  frugter,  bær  og  grøntsager".  Kortlægningen  danner  grundlag  for  en  videns 
opbygning med formålet  at  give en oversigt  over,  hvor udbredt  indholdet  af  benzoesyre  er  i 
forskellige frugter, bær og grøntsager, som benyttes i fødevareindustrien.

Benzoesyre  er  naturligt  forekommende  i  bærfrugter.  Analysemæssigt  volder  et  naturligt 
forekommende indhold jævnligt problemer mht. vurdering af tilsætning til visse produkter. For 
eksempel  kunne  ved  tidligere  projekter  konstateres,  at  marmelader  med  indhold  af  tyttebær 
havde et naturligt indehold af benzoesyre stammende fra tyttebærrene på et niveau over det, der 
måtte tilsættes i henhold til Positivlisten.

Der  findes  spredte  data  af  ældre  dato  fra  litteraturen  med  hensyn  til  indholdsniveauer. 
Nærværende kortlægningsprojekt har derfor til formål at give en opdateret oversigt over, hvor 
udbredt indholdet af benzoesyre er i forskellige bær, frugter og grøntsager, som bliver anvendt 
som råvarer til fødevarer i Danmark. 

Af de 59 analyserede  prøver er  der  fundet varierende  indhold af  benzoesyre,  spændende fra 
under den kvantitative detektionsgrænse på 5 mg/kg og op til 940 mg/kg. Kun 4 prøver havde et 
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måleligt indhold af benzoesyre, 3 prøver tranebær med et gennemsnitsindhold på 330 mg/kg, fra 
210 til 390 mg/kg og 1 prøve tyttebær med et indhold på 940 mg/kg. I alle andre frugter og bær 
kunne  der  ikke  konstateres  noget  måleligt  indhold  af  benzoesyre.  I  ingen  af  frugterne  eller 
bærrene kunne der desuden påvises noget måleligt indhold af sorbinsyre.

Undersøgelsen viste,  at  sorbin-  og benzoesyre  normalt  ikke  forekommer  i  målelige  niveauer 
(over 5 mg/kg) i et bredt sortiment af frugter og bær. Kun benzoesyre kan indeholdes i specielle 
bær typer og her endda i betydeligt omfang. 

Regneeksempler på 2 typer tyttebærmarmelader med et indhold af benzoesyre i de anvendte bær 
på 940 mg/kg viser, at det naturlige benzoesyreindhold i bærrene kan skabe tvivl om ulovlig 
anvendes eller være årsag til overskridelse af grænseværdien.

På grundlag af denne undersøgelse, må konkluderes, at der er opbygget et videns grundlag, der 
muliggør en bedre bedømmelse af, om hvorvidt benzoesyreindhold i fødevarer kan stamme fra 
naturlige kilder eller ej. 

7.    REFERENCER
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Bilag 1  Resultater
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