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BAGGRUND OG FORMÅL 

Formålet med projektet var at undersøge, hvor meget kumarin bagværk med kanel indeholder. Kumarin 

er et naturligt indholdsstof i kanel. Kumarin kan dog give leverskader, hvis det indtages i store mængder. 

Kumarin findes i kassia kanel, som er den mest anvendte kanel i fremstilling af fødevarer. Ægte kanel 

indeholder langt mindre kumarin end kassia, men har angiveligt også en lidt anden smagsnuance.  

Der er fastsat grænseværdier for kumarin i visse fødevarer i aromaforordningen 1334/2008/EC1.  

 

METODE OG RESULTATER 

Der blev udtaget 73 prøver af bagværk i perioden november-december 2014. Prøverne fordelte sig med 5 

prøver af Finere bagværk og 68 prøver af Traditionelt og/eller sæsonbestemt bagværk. Indholdet af 

kumarin i prøverne blev undersøgt med en kromatografisk metode (Ultra højtryksvæske kromatografi 

med spektrofotometrisk detektion, UPLC-PDA). 

Gennemsnitsindhold af kumarin var for Finere bagværk 8 mg/kg og for Traditionelt og/eller 

sæsonbestemt bagværk 12 mg/kg (Tabel 1). Gennemsnitsindhold af kumarin var samlet set for bagværk 

12 mg/kg, hvilket er lavere end i undersøgelserne fra 2013, hvor gennemsnittet var 14 mg/kg. Der blev 

ikke fundet bagværk med kumarin indhold over grænseværdierne.  

Tabel 1. Resultaterne fra de analyserede prøver fordelt på fødevarekategorier. 

Fødevarekategori Analyserede 
prøver 

Indhold af 

kumarin (mg/kg) 

EU grænseværdi 
(mg/kg) 

Gennemsnit Min. – Maks. 

Fint bagværk 5 8 <1 – 17* 15 

Traditionelt og/eller 
sæsonbestemt bagværk 

68 12 <1 – 45 50 

Bagværk samlet 73 12 <1 – 45 15 eller 50 

* En prøve med et kumarinindhold på 17 mg/kg (95% konfidensinterval: 15-20 mg/kg) tangerer 

grænseværdien  på 15 mg/kg, men overskrider den ikke signifikant. 

 



KONKLUSION OG VURDERING 

I november og december 2014 blev indholdet af kumarin i kanelholdigt bagværk undersøgt. Der blev 

samlet udtaget 73 prøver. Ingen af prøverne overskred grænseværdierne. Det gennemsnitlige indhold af 

kumarin i bagværk er faldet siden en tilsvarende undersøgelse i 2013.  
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