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SAMMENDRAG 
 
Fødevarestyrelsen, Øst har i 2011 gennemført projekt 2010-20-793-00094 ”Antioxidanter i 
fedtholdige fødevarer”. Undersøgelsen indgår i Fødevarestyrelsens program for overvågning af 
tilsæningsstoffer.  
 
Formålet med projektet er at kontrollere og kortlægge brugen af TBHQ, gallater samt BHA og 
BHT i fedtholdige fødevarer, for at få en idé om, hvor udbredt brugen af disse stoffer er, i hvilke 
fødevarer de anvendes og hvis de anvendes, hvorvidt de fastsatte grænseværdier overholdes og 
om mærkningen er korrekt. 
 
Der blev i alt udtaget 88 prøver. 42 af de modtagne prøver, svarende til 48 % var dansk produce-
ret, 37 prøver, svarende til 42 % var af udenlandsk oprindelse og 9 prøver, svarende til 10 % var 
uden angivelse af oprindelsesland. 3 prøver var økologiske. 
 
Prøverne blev udtaget hos producenter, i engrosvirksomheder med tilvirkning og hos importører.  
Prøveudtagningen er foretaget af fødevareafdelingerne og har været landsdækkende. 
 
Af de 88 analyserede prøver er der i 7 prøver, svarende til 8 %, konstateret fejl som mangelfuld 
deklaration (4 fejl) eller manglende deklaration på dansk eller et tilsvarende sprog (5 fejl), i alt 9 
fejl. Der er ikke konstateret nogen ulovlig anvendelse eller overskridelse af grænseværdier. 
 
Analyseresultater med de kontrolmæssige bemærkninger er sendt til de respektive fødevare-
afdelinger, som er ansvarlige for den fornødne opfølgning. 
 
 
 

SUMMARY 
 
The Danish Veterinary and Food Administration has in 2011 completed the project 2010-20-
793-00094 "Antioxidants in fatty food". The study is part of the Danish Veterinary and Food 
Administration surveillance program of food additives. 
 
The project aims to monitor and map the use of TBHQ, gallates and BHA and BHT in fatty 
foods, to get an idea of how widespread the use of these substances are, in which food products 
they are used and limit values and labelling compliance. 
 
A total of 88 samples have been selected. 42 samples, representing 48 % were produced in Den-
mark and 37 samples, representing 42 % were of foreign origin. For 9 samples was the country 
of origin not listed. 1 sample was organic. 
 
The samples were taken at manufacturers, importers and wholesalers. The sampling was con-
ducted by the Food Control Departments and has been nationwide. 
 
In 7 out of 88 analyzed samples, representing 8 %, there are found 4 declarations faults and 5 
lack of declaration in Danish or a similar language. There has been no illegal use or exceeding of 
limit values. 
 
Analytical results with the relevant remarks for control have been sent to the regional authorities, 
who are responsible for the necessary follow up. 
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1.   INDLEDNING 
 
Fødevarestyrelsen, Øst har i 2011 gennemført projekt 2010-20-793-00094 ”Antioxidanter i 
fedtholdige fødevarer”. Undersøgelsen indgår i Fødevarestyrelsens 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 til-
sætningsstofdirektiver kræver, at medlemslandene udfører. 
 
Det er nødvendigt med kontrol og kortlægning af brugen af TBHQ, gallater samt BHA og BHT, 
da nogle af stofferne har en relativt lav ADI og fordi en ændret lovgivning fra februar 2008 tilla-
der anvendelse af TBHQ i EU i en række fødevarer, bl.a. olier. Ifølge WHO viser vurderinger af 
indtagelsen af BHA og BHT, at der i visse tilfælde kunne ske en overskridelse af det acceptable 
daglige indtag (ADI). 
 
Formålet med projektet er at kontrollere og kortlægge brugen af TBHQ, gallater samt BHA og 
BHT i fødevarer, for at få en idé om hvor udbredt brugen af disse stoffer er, i hvilke fødevarer de 
anvendes og hvis de anvendes, hvorvidt de fastsatte grænseværdier overholdes, og om mærknin-
gen er korrekt.  
 
De udtagne prøver er ifølge Positivlisten (Ref.1) indplaceret i følgende fødevaregrupper: 
 
P-listenummer 2.1: ”Fedtstoffer” 
 
P-listenummer 12.2: ”Krydderurter, krydderier og smagspræparater” 
 
P-listenummer 12.5: ”Suppe og bouillon” 
 
P-listenummer 12.6: ”Saucer” 
 
P-listenummer 15.1: ”Snacks på basis af cerealier, kartofler eller stivelse” 
 
 
 

2.   PRØVEMATERIALE OG UNDERSØGTE STOFFER 
 
Prøverne er blevet udtaget i perioden fra den 16. august til den 12. december 2011. 
 
Prøverne blev udtaget hos producenter, i engrosvirksomheder med tilvirkning og hos importører.  
Prøveudtagningen er foretaget af Fødevarestyrelsens fødevareafdelinger og har været lands-
dækkende. 
 
Ved modtagelsen i Fødevarestyrelsen, Øst blev prøverne, afhængig af prøvetype, anbragt på frost 
ved -22 ºC eller køleskab ved 4 °C, indtil den videre prøveforbehandling og analyse kunne påbe-
gyndes. 
 
Der blev i alt udtaget 88 prøver udtaget. 42 af de modtagne prøver, svarende til 48 % var dansk 
produceret, 37 prøver, svarende til 42 % var af udenlandsk oprindelse og 9 prøver, svarende til 
10 % var uden angivelse af oprindelsesland. 3 prøve var økologisk. 
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I tabel 2.1 ”Opdeling af prøver efter prøvetype” er prøverne opført efter prøvetype samt indpla-
cering i Positivlisten og i tabel 2.2 ”Analyseparametre” er de undersøgte stoffer samt deres re-
spektive E-numre opført. 
 
 
Tabel 2.1 Opdeling af prøver efter prøvetype, i alt 88 prøver 
 

 

 Prøvetype 
 

Positivliste- 
nummer 

 

Antal 
 

 Eksempler 

 

Fedtstoffer 
 

 

2.1 
 

47 
 

Flydende Ama margarine, palmin, friture-
olie, majsolie, rapsolie, olivenolie, fedt med 
grever, palmeolie, bedstemors fedt, smør 
 

 

Krydderurter, krydderi-
er og smagspræp. + 
12.5 suppe og bouillon 
 

 

12.2 + 12.5 
 

4 
 

Klar bouillon, hønsebouillon, oksebouillon, 
svinebouillon 

 

Saucer 
 

12.6 
 

27 
 

Mayonnaise, creme fraiche dressing, danish 
hamburger sauce, karry dressing 
 

 

Snacks på basis af cere-
alier, kartofler eller 
stivelse 

 

15.1 
 

10 

 

 

Tortilla chips poco loco chips, Joe's sour 
cream & onion chips, bacon snacks chips 
 

 

 
 

I alt 
 

88 
 

 
 
Tabel 2.2  Analyseparametre 
 
 

 E nummer 
 

Navn 
 

 

 Gallater og andre antioxidanter: 
 

 E 310 Propylgallat 
 E 311 Octylgallat 
 E 312 Dodecylgallat 
 E 319 Tertiær butyl-hydroquinon (TBHQ) 
 E 320 Butylhydroxyanisol (BHA) 
 E 321 Butylhydroxytoluen (BHT) 
  Nordihydroguajaretsyre (NGDA) 
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3.    ANALYSEMETODER 
 
Gallater og andre antioxi-
danter i fedt- og olieholdi-
ge levnedsmidler ved 
HPLC 
 
ANA-07.1911 

Antioxidanterne ekstraheres med methanol. Herefter udfryses 
overskydende fedtstof. Analysen foretages ved hjælp af HPLC 
på en reverse phase C-18 kolonne med spektrofotometrisk de-
tektion ved 280 nm. 
 
Kvantitativ detektionsgrænse: 5 mg/kg 

 
 
 

4.   ANALYSEKVALITETSSIKRING 
 
Undersøgelser for gallater og andre antioxidanter er udført som ikke akkrediteret, men kvalitets-
sikringen er foretaget i samme omfang som for de akkrediterede analysemetoder. 
  
Alle prøver er analyseret i serier af passende størrelse, hvor der som minimum indgår en tilfæl-
dig dobbeltbestemmelse, blindprøve, standarder til kalibrering og standarder til kontrol samt gen-
findingsforsøg. 
 
Prøver, hvori der fandtes overskridelse af Positivlistens maksimalgrænser eller deklarationsfejl, 
er alle som hovedregel blevet analyseret som dobbeltbestemmelse. Hvis en dobbeltbestemmelse 
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 anvendt. 
 
De udførte dobbeltbestemmelser, genfindingsforsøg og kontrolstandarder er indført på eksiste-
rende kontrolkort for de relevante prøvetyper: X-kort for kontrolstandarderne, R-kort for dob-
beltbestemmelser og D-kort for genfindingsforsøg. 
 
Der kan på grundlag af det udførte kvalitetssikringsarbejde i forbindelse med projektet konklude-
res, at analyserne er forløbet tilfredsstillende. 
 
 
 

5.   RESULTATER 
 
I bilag 2 ses resultater for alle prøver og undersøgte parametre. 
  
Alle 88 prøver blev analyseret for TBHQ, gallater samt BHA og BHT. 12 prøver fra gruppen 
12.2 saucer havde et for højt vandindhold, hvorfor analyse for BHT, dodecylgallat og octylgallat 
ikke kunne foretages. 
 
Af de 88 analyserede prøver er der i 7 prøver, svarende til 8 %, konstateret fejl som mangelfuld 
deklaration (4 fejl) eller manglende deklaration på dansk eller et tilsvarende sprog (5 fejl), i alt 9 
fejl. Der er ikke konstateret nogen ulovlig anvendelse eller overskridelse af grænseværdier. 
 
I nedenstående tabel 5.1 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. 
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Tabel 5.1  Indhold af undersøgt TBHQ, gallater samt BHA og BHT (88 prøver) 
 
 

Parameter 
 

Prøver med 
indhold/ 

antal undersøgt 
 

 

Gennemsnitligt 
indhold i 
mg/kg 1) 

 

Minimum 
i 

mg/kg 

 

Maksimum 
i 

mg/kg 

 

Gallater og andre antioxidanter: 
 

Propylgallat 2/88 9,8 8,6 11 

Octylgallat 0/88 - - - 

Dodecylgallat 0/88 - - - 

TBHQ 0/88 - - - 

BHA 2/88 15 12 18 

BHT 0/88 - - - 
 
1) For prøver med indhold 
 
 
  

6.   KONKLUSION 
 
Fødevarestyrelsen, Øst har i 2011 gennemført projekt 2010-20-793-00094 ”Antioxidanter i 
fedtholdige fødevarer”. Undersøgelsen indgår i Fødevarestyrelsens program for overvågning af 
tilsætningsstoffer.  
 
Der blev i alt udtaget 88 prøver. 42 af de modtagne prøver, svarende til 48 % var dansk produce-
ret, 37 prøver, svarende til 42 % var af udenlandsk oprindelse og 9 prøver, svarende til 10 % var 
uden angivelse af oprindelsesland. 3 prøver var økologiske. 
 
Prøverne blev udtaget hos producenter, i engrosvirksomheder med tilvirkning og hos importører.  
Prøveudtagningen er foretaget af Fødevarestyrelsens fødevareafdelinger og har været landsdæk-
kende. 
 
Af de 88 analyserede prøver er der i 7 prøver, svarende til 8 %, konstateret fejl som eller mangel-
fuld deklaration (4 fejl) eller manglende deklaration på dansk eller et tilsvarende sprog (5 fejl), i 
alt 9 fejl. Der er ikke konstateret nogen ulovlig anvendelse eller overskridelse af grænseværdier. 
 
 
 

7.    REFERENCER 
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Bilag 1 Uddrag fra Positivlisten 
 

Fødevare  Tilsætningsstofgruppe Fødevaretilsætningsstof Nr. Nr. Bemærkninger 
2.1         
Fedtstoffer og 
olier, der i det 
væsentlige er 
vandfri 

        

2.1.1         
Animalske 
fedtstoffer og 
olier 

      

 Antioxidant, konserverings-
stof 

Gallater  E 310-312   

  TBHQ  E 319 
I alt 200 mg/kg1)    

    BHA  E 320  2) 

    BHT  E 321 100 mg/kg 1)  

2.1.2         
Vegetabilske 
fedtstoffer og 
olier 

     

 Antioxidant, konserverings-
stof 

Gallater  E 310-312   

   TBHQ  E 319 I alt 200 mg/kg 1)  

    BHA  E 320  Kun til produ-
kter til er-
hvervsmæssig 
fremstilling af 
varmebehand-
lede fødevarer 
og – bortset 
fra olie af 
oliven-presse 
rester – til 
stegning 2) 

    BHT  E 321 100 mg/kg 1)    

12.2        
 

Krydderurter, 
krydderier og 
smagspræ-
parater 

    

 

 
Antioxidant, konserverings-
stof 

   
 

    
Gallater E 310-312  

 

    
TBHQ E 319 Kun til smagspræpa-

rater, i alt 200 mg/kg 
1)  

    
BHA E 320  

 

12.5        
 

Suppe og 
bouillon 

Antioxidant, konserverings-
stof 

   
 

    
Gallater E 310-312  

 

    
TBHQ E 319 Kun til tørrede 

produkter, i alt 200 

mg/kg 1)   

     
12.6        

 

Saucer        
 

12.6.1        
 

Emulgerede 
saucer 

Antioxidant, konserverings-
stof 

   
 

    
Gallater E 310-312 

   

    
TBHQ E 319 

I alt 200 mg/kg 1)   

    
BHA E 320 
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Bilag 1 Uddrag fra Positivlisten 
 

Fødevare Tilsætningsstofgruppe   Fødevaretilsætningsstof Nr. Bemærkninger 
12.6.2        

 

Ikke-emul-
gerede saucer 

    
 

 
Antioxidant, konserverings-
stof 

   
 

    
Gallater E 310-312  

 

    
TBHQ E 319 

I alt 200 mg/kg 1)   

    
BHA E 320 

   

15.1        
 

Snacks på 
basis af cere-
alier, kartofler 
eller stivelse 

    
 

 Antioxidant, konserverings-
stof  

   
 

    
Gallater E 310-312  

 

    
TBHQ E 319 Kun til cerealiepro-

dukter, i alt 200 
mg/kg 1) 

 

    
BHA E 320 
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Bilag 2  Resultater 
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