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BAGGRUND OG FORMÅL 

I dette projekt ”Aromastofbekendtgørelsen (delprojekt IV)” var fokus at undersøge stofferne nævnt i 

Bilag 3 i aromaforordningen, 1334/2008/EC1
. I projektet er der fokuseret på fødevareprodukterne frosne 

fisk og fiskerivarer, ikke alkoholholdige drikkevarer og mælkeprodukter. Der er maksimalgrænseværdier 

for nogle af stofferne i disse fødevarekategorier (Tabel 1). 

Tabel 1. Analyserede stoffer og deres maksimalgrænseværdier for udvalgte produkter. 

Aromastof 

Fødevarekategori og maksimalgrænseværdi i mg/kg 

Fiskevarer Ikke alkoholholdige 
drikkevarer 

Mejeriprodukter 

b-Asaron - - - 
Estragol 50 10 50 
Menthofuran - - - 
Methyleugenol 10 1 20 
Pulegon - 20 - 
Safrol 15 1 - 

a-Thujon - 0,5 - 
b-Thujon - 0,5 - 

 
 

METODE OG RESULTATER 

Der blev udtaget 69 prøver, i perioden december 2011 – februar 2012. Prøverne fordelte sig med 16 

frosne fisk og fiskerivarer, 40 ikke alkoholholdige drikkevarer og 13 mælkeprodukter. Alle produkter 

indeholdte, ifølge deklarationen, ingredienser som kunne bidrage til et indhold af aromastoffer. Prøverne 

blev udtaget i 1. omsætningsled (import-/engrosvirksomheder og producenter) landsdækkende. De 

undersøgte aromastoffer var a-thujon, b-thujon, menthofuran, estragol, pulegon, safrol, methyleugenol 

og b-asaron. Indholdet af aromastoffer i prøverne blev undersøgt på laboratoriet ved en 

gaskromatografisk metode (GC-MS). 

Der blev ikke fundet thujon eller b-asaron i nogen prøver. Ingen prøver indeholdt aromastoffer over 

grænseværdierne. Indhold i de forskellige fødevarekategorier er beskrevet i Tabel 2. 



Tabel 2. Resultaterne fra de analyserede prøver fordelt på fødevarekategorier. 

Aromastof 

Fødevarekategori og indhold i mg/kg 

Frosne fisk og 

fiskerivarer (antal 
prøver med indhold) 

Ikke alkoholholdige 

drikkevarer (antal 
prøver med indhold) 

Mælkeprodukter med 

smag (antal prøver 
med indhold) 

b-Asaron <0,1 <0,1 <0,1 
Estragol <0,1-0,63 (2) <0,1-0,66 (3) <0,1 
Menthofuran <0,1 <0,1-3,63 (5) <0,1 
Methyleugenol <0,1-6,6 (6)  <0,1-0,86 (7) <0,1 
Pulegon <0,1 <0,1-13,3 (5) <0,1 
Safrol <0,1-2,18 (4) <0,1-0,11 (1) <0,1 
a-Thujon <0,1 <0,1 <0,1 
b-Thujon <0,1 <0,1 <0,1 

 

KONKLUSION OG VURDERING 

I december 2011 – februar 2012 blev indholdet af aromastoffer i frosne fisk og fiskerivarer, ikke 

alkoholholdige drikkevarer og mælkeprodukter undersøgt. Der blev samlet udtaget 69 prøver. Der blev 

ikke konstateret nogen overskridelser af grænseværdierne. 
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