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SAMMENDRAG 
 
Fødevareregion Øst har i 2010 gennemført delprojekt 5, 2009-20-64-00182 ”Udvalgte tilsæt-
ningsstoffer i tomatpuré, -sauce, -pasta og ketchup”. Undersøgelsen indgår i Fødevarestyrel-
sens program for overvågning af tilsætningsstoffer.  
 
Formålet med dette projekt er, at overvåge relevante tilsætningsstoffer i tomatpuré, -sauce, -
pasta og ketchup. Relevante tilsætningsstoffer er først og fremmest konserveringsstoffer sor-
bin- og benzoesyre. Derudover undersøges også andre tilsætningsstoffer, når de optræder eller 
formodes at optræde i fødevaren. 
 
Der blev i alt udtaget 49 prøver. 15 prøver, svarende til 31 % var dansk produceret og 29 prø-
ver, svarende til 59 % var af udenlandsk oprindelse og 5 prøver, svarende til 10 %, var uden 
angivelse af oprindelse. 1 prøve var økologisk. 
 
Prøverne blev udtaget hos producenter, i engrosvirksomheder med tilvirkning og hos importø-
rer. Prøveudtagningen er foretaget af fødevareregionernes kontrolafdelinger og har været 
landsdækkende. 
 
Af de 49 analyserede prøver er der i 4 prøver, svarende til 8 %, konstateret én eller flere fejl 
som overskridelse af grænseværdi og/eller mangelfuld deklaration. Der er konstateret 6 over-
skridelser af grænseværdier for sorbin- og benzoesyre, 2 deklarationsfejl og 1 manglende de-
klaration på dansk eller et tilsvarende sprog, i alt 9 fejl. 
 
En sammenligning med tidligere gennemført og tilsvarende projekt (ref.2) viser at fejlprocen-
ten er faldet til det halve og at hovedparten af fejlene nu som for det tidligere projekt skyldes 
overskridelser samt deklarationsfejl. 
 
Analyseresultater med de kontrolmæssige bemærkninger er sendt til de respektive fødevare-
regioner, som er ansvarlige for den fornødne opfølgning. 
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SUMMARY 
 
The Regional Laboratory East has in 2010 completed the project no. 2009-20-64-00182 
"Selected additives in tomato puree, -sauce, -paste and ketchup". The study is part of the Dan-
ish Veterinary and Food Administration surveillance programme of food additives. 
 
The purpose of this project is to monitor the appropriate additives in tomato puree, -sauce, -
paste and ketchup. Appropriate additives are primarily the preservatives sorbic- and benzoic 
acid. Additional additives can be examined if present or supposed present in the product. 
 
A total of 49 samples have been selected. 15 samples, representing 31% were Danish 
produced and 29 samples, representing 59% were of foreign origin, and 5 samples, 10% had 
no indication of origin. 1 sample was organic. 
 
The samples were taken at manufacturers, importers and wholesalers. The sampling was con-
ducted by regional food control departments and has been nationwide. 
 
In 4 samples out of 49 analyzed samples, representing 8 %, there are found one or more faults 
as exceeding of limit values and/or faulty declaration. There has been 6 exceeding of limit 
values of sorbic- and benzoic, 2 declaration faults and 1 missing declaration in Danish or a 
similar language, a total of 9 errors. 
 
A comparison with previously similar project (ref.2) shows that the error rate has dropped by 
half and that most of the errors now as for the previous project are caused of exceeding of 
limit values and declaration faults. 
 
Analytical results with the relevant remarks for control have been sent to the regional authori-
ties, who are responsible for the necessary follow up. 
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1.   INDLEDNING 
 
Fødevareregion Øst har i 2010 gennemført delprojekt 5, 2009-20-64-00182 ”Udvalgte tilsæt-
ningsstoffer i tomatpuré, -sauce, -pasta og ketchup”. Undersøgelsen indgår i Fødevarestyrel-
sens program for overvågning af tilsætningsstoffer.  
 
Fødevarestyrelsen har i flere år fulgt anvendelsen af udvalgte tilsætningsstoffer i fødevarer på 
det danske marked. Overvågningen blev sat i værk i 1995 som led i den overvågning, som 
EU’s tilsætningsstofdirektiver kræver, at medlemslandene udfører. 
 
Tomatpuré, -sauce, -pasta og ketchup indgår i så godt som enhver husholdnings madlavning i 
mange typer af tilberedte retter. Idet det er tilladt at anvende farvestoffer i nogle krydderier, er 
der også stor sandsynlighed for, at der vil ske overførsel af farvestoffer ved eksempelvis at 
anvende paprika til tomatsauce, pasta og ketchupprodukter. Det er derfor vigtigt at overvåge 
og kontrollere produkterne på markedet for at undersøge om gældende regler på området 
overholdes. 
 
Formålet med dette projekt er, at overvåge relevante tilsætningsstoffer i tomatpuré, -sauce, -
pasta og ketchup. Relevante tilsætningsstoffer er først og fremmest konserveringsstoffer sor-
bin- og benzoesyre. Derudover undersøges også andre tilsætningsstoffer, når de optræder eller 
formodes at optræde i fødevaren. 
 
Projektet har til formål at: 
 

• Overvåge den faktiske forekomst og anvendelse af konserveringsstofferne sorbin- og 
benzoesyre. Ved mistanke eller deklaration analyseres for vandopløselige farvestoffer, 
carminer, intense sødestoffer og andre tilsætningsstoffer. 
 

• Kontrollere om gældende grænseværdier overholdes og om der forekommer ulovlig 
anvendelse eller deklarationsfejl. 

 
De udtagne prøver er ifølge Positivlisten (Ref.1) indplaceret i følgende fødevaregrupper: 
 
P-listenummer 4.3.6: ”Frugt- og grøntsagstilberedninger” 
 
P-listenummer 12.5: ”Suppe og bouillon.” 
 
P-listenummer 12.6.1: ”Emulgerede saucer” 
 
P-listenummer 12.6.2: ”Ikke emulgerede saucer” 
 
 
 



Side 6 af 18 

2.   PRØVEMATERIALE OG UNDERSØGTE STOFFER 
 
Prøverne blev udtaget hos producenter, i engrosvirksomheder med tilvirkning og hos importø-
rer.  Prøveudtagningen er foretaget af fødevareregionernes kontrolafdelinger og har været 
landsdækkende. 
 
Prøverne er blevet udtaget i perioden fra den 18. februar til den 25. oktober 2010. 
 
Ved modtagelsen i Fødevareregion Øst blev prøverne, afhængig af prøvetype, anbragt på frost 
ved -22 ºC eller køleskab ved 4 °C, indtil den videre prøveforbehandling og analyse kunne 
påbegyndes. 
 
Der blev i alt udtaget 49 prøver. 15 prøver, svarende til 31 % var dansk produceret og 29 prø-
ver, svarende til 59 % var af udenlandsk oprindelse og 5 prøver, svarende til 10 %, var uden 
angivelse af oprindelse. 
 
I tabel 2.1 ”Opdeling af prøver efter prøvetyper” er prøverne opført efter prøvetype samt ind-
placering i Positivlisten og i tabel 2.2 ”Analyseparametre” er de undersøgte stoffer samt deres 
respektive E-numre opført. 
 
 
Tabel 2.1 Opdeling af prøver efter prøvetype (inklusive delprøver), i alt 86 prøver 
 

 

 Prøvetype 
 

Positivliste- 
nummer 

 

Antal 
 

 Eksempler 

 

 Frugt- og grønt 
 sagstilberedninger 

 

4.3.6 
 

10 
 

Italiensk tomat pasta, passata di pomodoro, 
tomatkoncentrat Svansø 28-30 %. 
 

 

 Suppe og bouillon, 
 emulgerede og ikke  
 emulgerede saucer 

 

12.5 + 12.6.1 
+ 12.6.2 

 

39 
 

Curry paste red, Knorr organic creamy to-
mato soup, thousand island dressing light, 
tomat ketchup, pizza sauce, chilli ketchup. 

 

 
 

I alt 
 

49 
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Tabel 2.2  Analyseparametre 
 
 

 E nummer 
 

Navn 
 

 

 Vandopløselige syntetiske farvestoffer: 
 

 E 102 Tartrazin 
 E 104 Quinolingult 
 E 110 Sunset Yellow FCF (Orange Yellow S) 
 E 122 Azorubin (Carmoisin) 
 E 123 Amaranth 
 E 124 Ponceau 4R (Cochenillerød A) 
 E 127 Erythrosin 
 E 129 Allura Red AC 
 E 131 Patent Blue V 
 E 132 Indigotin (Indigocarmin) 
 E 133 Brilliant Blue FCF 
 E 142 Green S 
 E 151 Black PN (Brilliant Black BN) 

 E 154 Brown FK 
 E 155 Brown HT 

 

 

 Carminer: 
 

 E 120 Carminsyre (Carminer, Cochenille) 
 

 

 Sudan- og andre ikke tilladte farvestoffer: 
 

  Para red 
 Sudan 1 
 Sudan 2 
 Sudan 3 
 Sudan 4 
 Sudan orange g 
 Sudan red 7b 

 

 

 Konserveringsstoffer: 
 

 E 200/202/203  Sorbinsyre samt salte heraf 
 E 210/211/212/213 Benzoesyre samt salte heraf 

 

 

 Intense sødestoffer: 
 

 E 950 Acesulfamkalium 
 E 951 Aspartam 
 E 952 Cyclaminsyre 
 E 954 Saccharin 

 
 

 Andet: 
 

  Coffein 
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3.    ANALYSEMETODER 
 
Identifikation af  
vandopløselige syntetiske 
farvestoffer 
 

ANA-07.0211 

Farvestofferne oprenses på C18 SPE kolonner og separeres ved 
hjælp af tyndlagschromatografi (TLC) med anvendelse af op til 
4 chromatografisystemer. Identifikationen foretages ved sam-
menligning med referencestoffer samt tilsætningsforsøg. 
 

Påvisningsgrænse: ca. 0,1 mg/kg(l). 
  

Vandopløselige syntetiske 
farvestoffer i  
levnedsmidler ved HPLC 
 

ANA-07.0551 

Farvestofferne oprenses på C18 SPE kolonner. Stofferne separe-
res og kvantificeres ved koblet ionpar HPLC. Detektionen fore-
tages med PDA detektor for gule farver ved 450, røde ved 520 
samt blå og grønne ved 620 nm. 
 

Kvantitativ detektionsgrænse: 0,5 mg/kg(l). 
  

Carminer i fødevarer ved 
HPLC 
 

ANA-07.0553 

Carminer ekstraheres med saltsyre og oprenses på C18 SPE  
kolonner. Herefter foretages kvantificering med HPLC og PDA 
detektor ved 280 nm. 
 

Kvantitativ detektionsgrænse: 2 mg/kg(l). 
  

Sorbin- og benzoesyre 
samt parabener i  
levnedsmidler ved HPLC 
 

ANA-07.1011 

Konserveringsstofferne ekstraheres fra fødevaren med en blan-
ding af oxalsyre, ethanol, 2-propanol og acetonitril. Efter cen-
trifugering og frysning i 2 timer (for at udfælde evt. tilstedevæ-
rende fedt) analyseres ekstraktet ved omvendt fase HPLC. De-
tektionen foretages med PDA detektor ved 240 nm. 
 

Kvantitativ detektionsgrænse: 5 mg/kg(l). 
  

Kunstige sødestoffer 
m.m. i levnedsmidler 
ved HPLC 
 

ANA-07.3091 

Efter ekstraktion med vand analyseres den vandige fase på 
HPLC for acesulfam-k, saccharin og aspartam med PDA detek-
tor ved 220 nm. Cyclaminsyre derivatiseres derimod med hy-
pochlorit til N,N-dichlorcyclohexylamin, som ekstraheres med 
isobutanol og analyseres med PDA detektor ved 314 nm. 
 

Kvantitativ detektionsgrænse: 5 mg/kg(l). 
 
 
 
4.   ANALYSEKVALITETSSIKRING 
 
Undersøgelserne for de vandopløselige syntetiske farvestoffer, sorbin- og benzoesyre, intense 
sødestoffer og coffein er udført som akkrediterede analyser. Analysen for carminer er udført 
som ikke akkrediteret, men kvalitetssikringen er foretaget i samme omfang som for de akkre-
diterede analysemetoder. 
  
Alle prøver er analyseret i serier af passende størrelse, hvor der som minimum indgår en til-
fældig dobbeltbestemmelse, blindprøve, standarder til kalibrering og standarder til kontrol 
samt genfindingsforsøg. 
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Prøver, hvori der fandtes overskridelse af Positivlistens maksimalgrænser eller deklarations-
fejl, er alle som hovedregel blevet analyseret som dobbeltbestemmelse. Hvis en dobbeltbe-
stemmelse faldt udenfor den øvre kontrolgrænse, blev der iværksat en tredje analyse. Hvis 
genfindingerne for de pågældende serier var i orden, er gennemsnittet af alle resultater an-
vendt. 
 
De udførte dobbeltbestemmelser, genfindingsforsøg og kontrolstandarder er indført på eksi-
sterende 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 kon-
kluderes, at analyserne er forløbet tilfredsstillende. 
 
 
 
5.   RESULTATER 
 
I bilag 2 ses resultater for alle prøver og undersøgte parametre. 
  
46 prøver blev analyseret for sorbin- og benzoesyre. Ved mistanke, når et indhold var deklare-
ret og ved stikprøvekontrol blev prøverne undersøgt for vandopløselige syntetiske farvestoffer 
(25 prøver), intense sødestoffer samt coffein (9 prøver), carminer (5 prøver) og sudan- og 
andre ulovlige farvestoffer (1 prøve). 
 
Af de 49 analyserede prøver er der i 4 prøver, svarende til 8 %, konstateret én eller flere fejl 
som overskridelse af grænseværdi og/eller mangelfuld deklaration. Der er konstateret 6 over-
skridelse af grænseværdier for af sorbin- og benzoesyre, 2 deklarationsfejl og 1 manglende 
deklarationer på dansk eller et tilsvarende sprog, i alt 9 fejl. 
 
I nedenstående tabeller 5.1 og 5.2 vises fejltyperne og fejl i forhold til analyseparametre. 
 
 
Tabel 5.1 Oversigt over fejltyper (49 prøver) 
 

 

Ulovlig 
anvendelse 

 

 

Overskri-
delse 

 

Deklarati-
onsfejl 1) 

 

Fejl 
i alt 

 

 

Fejlagtige 
prøver 

 

 

0 
 

6 
 

 

3 
 

9 
 

4 (8 %) 

 
1) Inklusive manglende deklaration på dansk eller et tilsvarende sprog 
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Tabel 5.2  Oversigt over fejltyper i forhold til analyseparametre (49 prøver) 
 
 

Prøvetype 
 

Ulovlig 
anvendelse 

 

Overskri- 
delse 

 

Deklara-
tionsfejl 

 

Fejl 
i alt 

 
 

Vandopl. synt. farvestoffer 
 

0 0 0 0 
 

Carminer 
 

0 0 0 0 
 

Sudan-og andre farvestoffer 
 

0 0 0 0 
 

Sorbin- og benzoesyre 
 

0 6 2 8 
 

Intense sødestoffer 
 

0 0 0 0 
 

Coffein 
 

0 0 0 0 

   
 

I alt 
 

8 

 
I nedenstående tabel 5.3 vises det påviste indhold af de undersøgte parametre som en resultat-
oversigt. Af tabellen fremgår antal undersøgte prøver, antallet af prøver med påvist indhold, 
gennemsnitsværdien for prøver med indhold, det mindst fundne indhold og det maksimalt 
fundne indhold for hver parameter.  
 
 
Tabel 5.3  Indhold af undersøgte tilsætningsstoffer (49 prøver) 
 
 

Parameter 
 

Prøver med 
indhold/ 

antal undersøgt 
 

 

Gennemsnitligt 
indhold i 
mg/kg 1) 

 

Minimum 
i 

mg/kg 

 

Maksimum 
i 

mg/kg 

 

Farvestoffer: 
 

 Vandopl. synt. 0/25 - - - 
 Carminer 0/5 - - - 
 

Sudan-og andre ulovlige farvestoffer: 
 

 Para red 0/1 - - - 
 Sudan 1 0/1 - - - 
 Sudan 2 0/1 - - - 
 Sudan 3 0/1 - - - 
 Sudan 4 0/1 - - - 
 Sudan orange g 0/1 - - - 
 Sudan red 7b 0/1 - - - 
 

Konserveringsstoffer: 
 

 Sorbinsyre 17/46 560 350 1600 
 Benzoesyre 15/46 520 420 820 
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Intense sødestoffer: 
 

 Acesulfam-K 1/9 170 - - 
 Aspartam 0/9 - - - 
 Cyclaminsyre 0/9 - - - 
 Saccharin 2/9 130 130 130 
 

Andet: 
 

 Coffein 0/9 - - - 
 
1) For prøver med indhold 
 
 
I nedenstående tabel 5.4 vises en sammenligning af fejl i forhold til forrige projekt. Af tabel-
len fremgår antal undersøgte prøver, fejltyper og fejlagtige prøver i procent. 
 
 
Tabel 5.4  Sammenligning af fejl med tidligere projekter 
 
 

Projekt 
 

 

Antal 
prøver 

 

Ulovlig 
anvend. 

 

 

Overskri-
delser 

 

Deklarati-
onsfejl 1) 

 

Fejlagtige 
prøver 

 

Dette projekt 
 

 

49 
 

 

0 

 

6 3 8 % 

 

Projekt 2004-20-64-00352 
”Overvågning og kontrol af til-
sætningsstoffer: Konserverings-
stoffer, sødestoffer og farvestof-
fer i tomatpuré, -sauce, -pasta og 
-ketchup" 
 

 

109 
 

 

0 

 

14 27 22 % 

 
1) Manglende dansk deklaration er medregnet 
 
En sammenligning med tidligere gennemførte og tilsvarende projekter viser at fejlprocenten 
er faldet til det halve og at hovedparten af fejlene nu som for de tidligere projekter skyldes 
overskridelser samt deklarationsfejl. 
 
 
  
6.   KONKLUSION 
 
Fødevareregion Øst har i 2010 gennemført delprojekt 5, 2009-20-64-00182 ”Udvalgte tilsæt-
ningsstoffer i tomatpuré, -sauce, -pasta og ketchup”. Undersøgelsen indgår i Fødevarestyrel-
sens program for overvågning af tilsætningsstoffer.  
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Der blev i alt udtaget 49 prøver. 15 prøver, svarende til 31 % var dansk produceret og 29 prø-
ver, svarende til 59 % var af udenlandsk oprindelse og 5 prøver, svarende til 10 %, var uden 
angivelse af oprindelse. 
 
Prøverne blev udtaget hos producenter, i engrosvirksomheder med tilvirkning og hos importø-
rer.  Prøveudtagningen er foretaget af fødevareregionernes kontrolafdelinger og har været 
landsdækkende. 
 
Af de 49 analyserede prøver er der i 4 prøver, svarende til 8 %, konstateret én eller flere fejl 
som overskridelse af grænseværdi og/eller mangelfuld deklaration. Der er konstateret 6 over-
skridelser af grænseværdier for sorbin- og benzoesyre, 2 deklarationsfejl og 1 manglende de-
klarationer på dansk eller et tilsvarende sprog, i alt 9 fejl. 
 
En sammenligning med tidligere gennemført og tilsvarende projekt viser at fejlprocenten er 
faldet til det halve og at hovedparten af fejlene nu som for det tidligere projekt skyldes over-
skridelser samt deklarationsfejl. 
 
På grundlag af denne undersøgelse, må konkluderes, at der fortsat er behov for overvågning 
og kontrol for brugen af især konserveringsstofferne sorbin- og benzoesyre i emulgerede- og 
ikke emulgerede saucer. 
 
 
 
 
7.    REFERENCER 
 
1. Fortegnelsen over tilsætningsstoffer til fødevarer, Positivlisten. Ministeriet for familie- 
 og forbrugeranliggender, Fødevarestyrelsen januar 2010 
 
2. Projekt 2004-20-64-00352 ”Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer: Konserve- 
 ringsstoffer, sødestoffer og farvestoffer i tomatpuré, -sauce, -pasta og -ketchup”, juni  
 2007. 
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Bilag 1 Uddrag fra Positivlisten 
 

 
Fødevare Tilsætningsstofgruppe  Fødevaretilsætningsstof  Nr. Bemærkninger 
4.3.6         
Frugt- og 
grøntsags-
tilberedninger 

Antioxidant, konserve-
ringsstof 

  
  

  Sorbinsyre og sorbater  E 200, 202-203 I alt 1 g/kg, til 
kartoffeldej dog i alt 
2 g/kg og i kom-
bination med E 210-
213 til produkter på 
basis af oliven, totalt 
i alt 1 g/kg, dog ikke 
til konserves af 
kompot, puré o.l. 
produkter eller til 
kogte rødbeder 

 

   Benzoesyre og benzoater  E 210-213 Kun til produkter på 
basis af oliven, i alt 
500 mg/kg og til 
kogte rødbeder, i 
alt 2 g/kg 

 

 4.3.6 forsat Farvestof Curcumin  E 100  
    Tartrazin  E 102  
    Quinolingult  E 104  
    Sunset Yellow FCF  E 110  
    Carminer  E 120  
    Azorubin  E 122  
    Ponceau 4R  E 124  
    Allura Red AC  E 129  
    Patent Blue V  E 131  
    Indigotin  E 132  
    Brillant Blue FCF  E 133  
    Green S  E 142  
    Black PN  E 151  
    Brown HT  E 155  
    Lycopen  E 160d  
    ß-Apo-8'-carotenal(C 30)  E 160e  
    ß-Apo-8'-carotensyre(C 30)- 

ethylester 
E 160f  

    Lutein  E 161b 

Kun til pickles og 
relishes, i alt 500 
mg/kg 

 
  Sødestof Acesulfamkalium  E 950 350 mg/kg 
    Aspartam  E 951 1 g/kg 
    Cyclaminsyre og cyclamater  E 952 I alt 250 mg/kg 
    Saccharin og salte deraf  E 954 I alt 200 mg/kg 
    Sucralose  E 955 400 mg/kg 
    Neohesperidindihydrochalcon  E 959 50 mg/kg 
  Neotam E 961 32 mg/kg 
    Aspartam-acesulfamsalt  E 962 350 mg/kg 2) 

5)  
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Bilag 1 Uddrag fra Positivlisten 
 

 
Fødevare Tilsætningsstofgruppe   Fødevaretilsætningsstof Nr. Bemærkninger 
12.2         
Krydderur-
ter, krydde-
rier og 
smagspræ-
parater 

   

  

 Antioxidant, konserve-
ringsstof 

Sorbinsyre og sorbater E 200, 202-203 
 

    Benzoesyre og benzoater E 210-213 

Kun til smagspræpa-
rater, i alt 1 g/kg  

 
  Farvestof  Curcumin E 100  
    Tartrazin E 102  
   Quinolingult E 104  
    Sunset Yellow FCF E 110  
    Carminer E 120  
    Azorubin E 122  
    Ponceau 4R E 124  
    Allura Red AC E 129  
    Patent Blue V E 131  
    Indigotin E 132  
    Brillant Blue FCF E 133  
    Green S E 142  
    Black PN  E 151  
    Brown HT  E 155  
    Lycopen  E 160d  
    ß-Apo-8'-carotenal(C 30)  E 160e  
    ß-Apo-8'-carotensyre(C 30)- 

ethylester   
E 160f 

 

    Lutein  E 161b 

Kun til smagspræpa-
rater samt karry og 
tandoori, i alt 500 
mg/kg  

 

 
 
Fødevare Tilsætningsstofgruppe   Fødevaretilsætningsstof Nr. Bemærkninger 
12.5         
Suppe og 
bouillon 

Antioxidant, konserve-
ringsstof 

Sorbinsyre og sorbater E 200, 202-203 
 

   Benzoesyre og benzoater E 210-213 

Kun til flydende 
produkter, i alt 500 
mg/kg, dog ikke til 
produkter på dåse  

  Farvestof Curcumin E 100  
    Tartrazin E 102  
    Quinolingult E 104  
    Sunset Yellow FCF E 110  
    Carminer E 120  
    Azorubin E 122  
    Ponceau 4R E 124  
    Allura Red AC E 129  
    Patent Blue V E 131  
    Indigotin E 132  
    Brillant Blue FCF E 133  
    Green S E 142  
    Black PN E 151  
    Brown HT E 155  
    Lycopen E 160d  
    ß-Apo-8'-carotenal(C 30) E 160e  
    ß-Apo-8'-carotensyre(C 30)- 

ethylester 
E 160f 

 

    Lutein E 161b 

I alt 50 mg/kg 

 
  Sødestof Acesulfamkalium E 950 110 mg/l 
    Aspartam E 951 110 mg/l   
    Saccharin og salte deraf E 954 I alt 110 mg/l    
    Sucralose E 955 45 mg/l    
    Neohesperidindihydrochalcon E 959 50 mg/l 
  Neotam E 961 5 mg/kg 
    Aspartam-acesulfamsalt E 962 110 mg/l 2)  

Kun til suppe 3) 
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Bilag 1 Uddrag fra Positivlisten 
 

 
Fødevare Tilsætningsstofgruppe   Fødevaretilsætningsstof Nr. Bemærkninger 
12.6.1         
Emulgerede 
saucer 

Antioxidant, konserve-
ringsstof 

Sorbinsyre og sorbater E 200, 202-203 
 

    Benzoesyre og benzoater E 210-213 I alt 500 mg/kg, til 
produkter med et 
fedtindhold på 
mindre end 60 % 
dog i alt 1 g/kg  

I alt1 g/kg, til 
produkter med et 
fedtindhold på 
mindre end 60 % 
dog i alt 2 g/kg 

 Farvestof Curcumin E 100  
    Tartrazin E 102  
    Quinolingult E 104  
    Sunset Yellow FCF E 110  
    Carminer E 120  
    Azorubin E 122  
    Ponceau 4R E 124  
    Allura Red AC E 129  
    Patent Blue V E 131  
    Indigotin E 132  
    Brillant Blue FCF E 133  
    Green S E 142  
    Black PN E 151  
    Brown HT E 155  
    Lycopen E 160d  
    ß-Apo-8'-carotenal(C 30) E 160e  
    ß-Apo-8'-carotensyre(C 30)- 

ethylester 
E 160f 

 

    Lutein E 161b 

I alt 500 mg/kg 

 
  Sødestof  Acesulfamkalium E 950 350 mg/kg  
    Aspartam E 951 350 mg/kg  
    Saccharin og salte deraf E 954 I alt 160 mg/kg  
    Sucralose E 955 450 mg/kg  
    Neohesperidindihydrochalcon E 959 50 mg/kg  
  Neotam E 961 12 mg/kg  
    Aspartam-acesulfamsalt E 962 350 mg/kg 2)  

 
 
Fødevare Tilsætningsstofgruppe   Fødevaretilsætningsstof Nr. Bemærkninger 
12.6.2         
Ikke-emul-
gerede 
saucer 

   
  

 Antioxidant, konserve-
ringsstof 

Sorbinsyre og sorbater E 200, 202-203 
 

    Benzoesyre og benzoater E 210-213 
I alt 1 g/kg   

 
  Farvestof Curcumin E 100  
    Tartrazin E 102  
    Quinolingult E 104  
    Sunset Yellow FCF E 110  
    Carminer E 120  
    Azorubin E 122  
    Ponceau 4R E 124  
    Allura Red AC E 129  
    Patent Blue V E 131  
    Indigotin E 132  
    Brillant Blue FCF E 133  
    Green S E 142  
    Black PN E 151  
    Brown HT E 155  
    Lycopen E 160d  
    ß-Apo-8'-carotenal(C 30) E 160e  
    ß-Apo-8'-carotensyre(C 30)- 

ethylester 
E 160f 

 

    Lutein E 161b 

I alt 500 mg/kg, dog 
ikke til tomatketchup 
og tomatsauce 

 
 Sødestof Acesulfamkalium E 950 350 mg/kg  
    Aspartam E 951 350 mg/kg  
    Saccharin og salte deraf E 954 I alt 160 mg/kg  
    Sucralose E 955 450 mg/kg  
    Neohesperidindihydrochalcon E 959 50 mg/kg  
  Neotam E 961 12 mg/kg  
    Aspartam-acesulfamsalt E 962 350 mg/kg 2)  
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Bilag 2  Resultater 
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Bilag 2  Resultater 
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Bilag 3  Resultatdiagrammer 

 

 


