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SAMMENDRAG 
Fødevarestyrelsen har i 2012 gennemført projekt 2011-20-64-00318 "Nitrit og nitrat overvågning i 
kødprodukter". Projektet indgår som delprojekt 2 i Fødevarestyrelsens program for overvågning af 
tilsætningsstoffer i fødevarer på det danske marked. Når der i det følgende henvises til bestemte 
fødevaregrupper (f.eks. gruppe 8.2.1) refereres til Positivlistens gruppeinddeling for fødevarer.  
 
109 prøver blev udtaget til projektet. 70 prøver (64%) var produceret i Danmark, 39 prøver (36%) 
var produceret i andre EU-lande. 
 
I henhold til Positivlisten var prøverne fordelt som følger: Gruppe 8.2.1 ”Ikke-varmebehandlede 
kødprodukter fremstillet af hele kødstykker samt udskivede stykker af produkterne” 16 prøver. 
Gruppe 8.2.2 ”Varmebehandlede kødprodukter fremstillet af hele kødstykker samt udskivede styk-
ker af produkterne” 28 prøver. Gruppe 8.3.1 ”Ikke-varmebehandlede kødprodukter fremstillet af 
findelt kød samt udskivede stykker af produkterne” 30 prøver. Gruppe 8.3.2 ”Varmebehandlede 
kødprodukter fremstillet af findelt kød samt udskivede stykker af produkterne” 34 prøver. Én prøve 
Pålægssky tilhørende gruppe 16.2 blev medtaget i projektet.  
 
Der var i 2012 ikke overskridelse af grænseværdien for nitrit. Nitrat blev påvist i en række prøver i 
en størrelsesorden, der ikke kunne udelukkes at stamme fra tilsætningen af nitrit eller fra eventuel-
le andre ingredienser. 8 prøver fik dog bemærkningen ”Indholdet (af nitrat) er lidt højere end nor-
malt forventet”. 
 
Der er fundet én deklarationsfejl i gruppe 8.3.1, da det blev konstateret, at Kaliumsorbat var dekla-
reret som ingrediens i en prøve salami – Kaliunsorbat er kun tilladt til overfladebehandling. Der er 
tillige fundet én deklarationsfejl i gruppe 8.3.2, idet der fejlagtigt var deklareret et indhold af nitrit på 
0,9%, hvilket i henhold til produktets recept var indholdet af Nitritsalt. 
 
Tilsvarende projekter omhandlende nitrit og nitrat i kødprodukter er udført i 2005, 2006, 2009, 2010 
og 2011. Ved tidligere undersøgelser er alle fund af udeklareret nitrat rapporteret som deklarati-
onsfejl. Da tilsat nitrit let omsættes til nitrat i kødprodukter, er prøver med indhold af udeklareret ni-
trat mellem 50 mg/kg og 100 mg/kg i denne rapport angivet som prøver med forhøjet indhold af ni-
trat. Der er ikke fundet prøver med udeklareret nitrat større end 100 mg/kg 
 
I gruppe 8.2.1 blev der i 2011 fundet forhøjet indhold af udeklareret nitrat i 5 prøver (12%). I 2012 
er der ikke fundet forhøjet indhold af udeklareret nitrat. 
I gruppe 8.2.2 blev der i 2011 fundet forhøjet indhold af nitrat i 2 prøver (4%). I 2012 er der ikke 
fundet forhøjet indhold af nitrat. 
I gruppe 8.3.1 blev der i 2011 fundet forhøjet indhold af udeklareret nitrat i 3 prøver (11%). I 2012 
er der fundet forhøjet indhold af udeklareret nitrat i 5 ud af 16 prøver svarende til 17%. 
I gruppe 8.3.2 blev der i 2011 fundet forhøjet indhold af nitrat i 3 prøver (8%). I 2012 er der fundet 
forhøjet indhold af nitrat i 3 ud af 34 prøver svarende til 9%. 
Samlet er der for kødprodukterne i 2012 fundet et forhøjet indhold af udeklareret nitrat i 7,3% af 
prøverne. I 2011 var dette tal 6,5%. 
 
Analyseresultater med de kontrolmæssige bemærkninger er sendt til de respektive fødevareafde-
linger, som er ansvarlige for den videre opfølgning. 
 
I dette 2012-projekt er der konstateret fejl i 9,2% af de analyserede prøver: deklarationsfejl, muligt 
tilfælde af ulovlig anvendelse og fejlagtig deklaration. Sammenlignes resultaterne med lignende 
projekter viser det, at det er nødvendigt at fortsætte overvågningen af anvendelsen af nitrit og nitrat 
i fødevarer på det danske marked.  
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SUMMARY 
The Danish Veterinary and Food Administration did in 2012 carry out project 2010-20-64-00318 
“Monitoring of Nitrite and Nitrate in meat and fish products”. The project is a part of the Danish 
Veterinary and Food Administration surveillance programme of additives in food on the Danish 
market. 
 
When in the following certain groups of foods are referred (e.g. group 8.2.1), it refers to the groups 
of food in the Positive List.  
 
109 samples were collected to this project. 70 samples (64%) were produced in Denmark, 39 
samples (36%) were produced in other EC-countries. 
 
According to the Positive List were the samples distributed as follows: Group 8.2.1 “Non-heat-
treated meat-products made from whole pieces of meat, including slices of these products” 16 
samples. Group 8.2.2 “Heat-treated meat products made from whole pieces of meat, including 
slices of these products” 28 samples. Group 8.3.1 “Non-heat-treated meat products made from 
minced meat, including slices of these products” 30 samples. Group 8.3.2 “Heat-treated meat-
products made from minced meat, including slices of these products” 34 samples. One sample of 
garnish (group 16.2) was included in the project. 
 
Similar projects concerning nitrite and nitrate content in meat products were carried out in 2005, 
2006, 2009, 2010 and 2011. In the previous studies, all findings of undeclared nitrate were report-
ed as labeling errors. Since added nitrite readily converts to nitrates in meat products only values 
of nitrate greater than 50 mg/kg are applied with comments in this report. 
 
Errors/comments were applied to 10 samples (9.2%). 2 samples with errors in declaration and 8 
samples with increased levels of nitrate. Compared with the results for 2011, there is a slight in-
crease of samples with remarks from 8.0% to 9.2%. 
 
Results of the analysis and relevant remarks have been sent to the regional authorities, which are 
responsible for the necessary follow up. 
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1. INDLEDNING 
Projektet er en fortsættelse af overvågning af nitrit og nitrat i kød- og fiskeprodukter på det danske 
marked. Det er vigtigt fortsat at følge nitrit og nitrat i overvågningsprogrammet, ikke mindst fordi 
Danmark den 26. maj 2010 fik forlænget tilladelsen til at fastholde de lave grænseværdier for nitrit i 
kødprodukter i yderligere 5 år. Tidligere overvågningsprogrammer har vist, at nitrat tilsættes, hvor 
det ikke er tilladt, samt at nitrit og nitrat mærkes forkert.  
 
Projektet har til formål at: 

- Overvåge den faktiske forekomst og anvendelse af nitrit og nitrat i kødprodukter  
- At kontrollere om gældende grænseværdier overholdes 
- At kontrollere om der forekommer ulovlig anvendelse eller deklarationsfejl af nitrit og nitrat 

 
De udtagne prøver er iht. Positivlisten (Ref. 1) kategoriseret i følgende grupper: 

 

Gruppe Fødevaregruppe Eksempel 

8.2.1 
Ikke-varmebehandlede kødprodukter fremstillet af he-
le kødstykker samt udskivede stykker af produkterne 

Bacon, hamburgerryg, røget filet samt 
saltet og tørret skinke 

8.2.2 
Varmebehandlede kødprodukter fremstillet af hele 
kødstykker samt udskivede stykker af produkterne 

Kogt hamburgerryg, rullepølse, saltkød 
og gammeldags oksebryst 

8.3.1 
Ikke-varmebehandlede kødprodukter fremstillet af fin-
delt kød samt udskivede stykker af produkterne 

Landspegepølse, salami og chorizo 

8.3.2 
Varmebehandlede kødprodukter fremstillet af findelt 
kød samt udskivede stykker af produkterne 

Leverpostej, wienerpølser og cocktail-
pølser. 

16.2 Pynt og overtræk Pålægssky 

 
Der blev udtaget én prøve Pålægssky tilhørende gruppe 16.2. Denne gruppe falder udenfor projek-
tet; men prøven blev alligevel analyseret. Resultatet gav ikke anledning til bemærkninger. 
 

2. PRØVEMATERIALE OG UNDERSØGTE STOFFER 
 
Prøveudtagningssteder  
Prøverne er udtaget landsdækkende af Fødevarestyrelsens fødevareafdelinger som stikprøvekon-
trol hos import- og engrosvirksomheder, samt producenter. 
 
Antal udtagne prøver  
Der blev udtaget 109 prøver til projektet, 70 prøver (svarende til 64%) havde dansk oprindelse. 39 
prøver (36%) kom fra andre EU-lande.  
 
Prøveudtagningsperiode  
Prøverne er udtaget i perioden fra februar – september 2012. 
 
Opbevaring af prøver  

Ved modtagelsen i Afdeling for Fødevarekemi blev prøverne opbevaret på frost ved -18C indtil 
den videre prøveforbehandling og analyse kunne påbegyndes. 
 
Undersøgte stoffer 
Alle prøver blev analyseret for nitrit og nitrat. 



 6 

 
Tabel 2.1 viser de undersøgte prøver opdelt efter produkttype og placering i Positivlisten, og tabel 
2.2 er en oversigt over de undersøgte analyseparametre med tilhørende E-numre.  
 
Tabel 2.1 Opdeling af prøver efter indplacering i Positivlisten 

Gruppe Antal Eksempler 

8.2.1 16 Bacon, tørret skinke og hamburgerryg 

8.2.2 28 Rullepølse og kogt skinke. 

8.3.1 30 Salami og oksespegepølse 

8.3.2 34 Middagspølser og pålægspølser 

16.2 1 Pålægssky 

Total 109  

 
 
 
Tabel 2.2 E-numre og tilhørende analyseparametre 

 

 

3. ANALYSEMETODE 
 
Tabel 3.1 giver en oversigt over den anvendte analysemetode. 
 
Tabel 3.1 Anvendt analysemetode 

Analyseparameter  
og -metode 

 
Metodebeskrivelse 

Nitrit og nitrat i lev-
nedsmidler ved FIA 
 
 
 
 
 
ANA-07.1481 

Prøven ekstraheres med varmt vand. Eventuelle tilstedeværende proteiner car-
rezfældes og suspensionen filtreres. Filtratet injiceres ind i en flow injection ana-
lyzer (FIA), hvor nitrit og nitrat – sidstnævnte efter reduktion gennem en cadmi-
umkolonne til nitrit – omsættes med sulfanilamid og N-(1-naphtyl)-
ethylendiammoniumchlorid under dannelse af et azofarvestof. Kvantificering fore-
tages spektrofotometrisk ved 540 nm. 
Kvantitative detektionsgrænser: Nitrat - 5 mg NaNO3/kg(l) og nitrit - 3 mg Na-
NO2/kg(l) 

 
 

E-nummer  Analyseparameter 

Konserveringsstoffer 

E249 – 250 Nitrit 

E251- 252 Nitrat 
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4. ANALYSEKVALITETSSIKRING 
 
Analysen for nitrit og nitrat blev udført som akkrediteret analyse. Analyseresultaterne for kontrol-
standarder, dobbeltbestemmelser, og genfindingsforsøg er indført på eksisterende statistiske kon-
trolkort for de relevante prøvetyper. Således anvendes X-kort for kontrolstandard, R-kort for dob-
beltbestemmelse og D-kort for genfindingsforsøg. 
 
Der kan på baggrund af det udførte kvalitetssikringsarbejde i forbindelse med projektet konklude-
res, at analyserne er forløbet tilfredsstillende. 

5. RESULTATER  
I bilag 1 ses uddrag af Positivlisten for de berørte fødevaregrupper, med en beskrivelse af græn-
seværdi for nitrit og nitrat. I bilag 2 ses resultater for alle prøver. 
 
 

5.1 Indholdsniveau af nitrit og nitrat. 
I tabel 5.1 behandles resultaterne for de analyserede prøver, af tabellen fremgår antallet af prøver 
og antallet af prøver med påvist indhold. Derudover vises minimum og maksimum indholdet, samt 
det gennemsnitlige indhold. Alle resultater kan ses i bilag 2. 
 
Tabel 5.1 Indholdsniveau af nitrit og nitrat 

Parameter 
Prøver med indhold/ 

antal undersøgt 
Minimum 

mg/kg 
Maksimum 

mg/kg 
Gennemsnitligt 
indhold* mg/kg 

8.2.1 ”Ikke-varmebehandlede kødprodukter fremstillet af hele kødstykker samt udskivede 
stykker af produkterne” 

Nitrit 15/16 <3 13 7 

Nitrat 16/16 6 250 39 

8.2.2 ”Varmebehandlede kødprodukter fremstillet af hele kødstykker samt udskivede stykker 
af produkterne” 

Nitrit 20/28 <3 36 10 

Nitrat 25/28 <5 120 16 

8.3.1 ”Ikke-varmebehandlede kødprodukter fremstillet af findelt kød samt udskivede stykker 
af produkterne” 

Nitrit 5/30 <3 11 1 

Nitrat 21/30 <5 120 29 

8.3.2 ”Varmebehandlede kødprodukter fremstillet af findelt kød samt udskivede stykker af 
produkterne” 

Nitrit 24/34 <3 34 17 

Nitrat 29/34 <5 75 27 

* Beregnet for prøver med deklareret nitrit og/eller nitrat. 
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5.2 Fordeling af fejl 
 
Tabel 5.2 viser en oversigt af fejlfordelingen i hver af de undersøgte fødevaregrupper. 
 
Tabel 5. 2 Fordeling af fejl  

Gruppe 

An-
tal 

prø-
ver 

Prøver med 
fejl Parameter 

Forhø-
jet ind-
hold af 
nitrat 

Over-
skridel-

se 

Deklarati-
onsfejl 

Man-
gelfuld 
dekla-
ration 

Dansk de-
klaration 
manglede 

Fejl i 
alt 

Antal % 

8.2.1 16 0 0    

 

  0 

8.2.2 28 0 0    

 

  0 

8.3.1 30 6 20 
Nitrat 5

1)
     

6 
Kaliumsorbat

 
  1

2)
 

 
 

8.3.2 34 4 11 
Nitrat 3

1)
     

4 
Nitrit   

1
3)

  
 

16.2 1 0 0 
 

   
 

 0 

Alle 
prøver 

109 10 9,2 
 

8 0 2 0
 

0 10 

1)
 Der er påvist nitrat. Indholdet er af en størrelsesorden som ikke kan udelukkes at komme fra ingredienserne. Indholdet er dog lidt hø-

jere end normalt forventet.  
 
2)
 Kaliumsorbat er anført som ingrediens – er kun tilladt til overfladebehandling 

  3)
 Mængden af Nitritsalt ifølge recepten var fejlagtigt anført som nitritindhold. 

 

 
Der blev i 2012 ikke fundet overskridelser af grænseværdier for nitrit og nitrat eller manglende 
dansk deklaration. 
 
Der blev i 2012 konstateret deklarationsfejl i 2 prøver (1,8%). I 2011 blev der konstateret manglen-
de dansk deklaration i 3 prøver (1,5%). 
 
Der blev konstateret forhøjet indhold af nitrat i 8 prøver (7,3%). I 2011 blev der målt forhøjet ind-
hold af nitrat i 6,5% af prøverne. 

 
 Der blev således konstateret fejl i 9,2% af de analyserede prøver. I 2011 var der 8,0% prøver med 
fejl. 
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6. KONKLUSION 
 
Fødevarerestyrelsen har i 2012 gennemført projekt 2011-20-64-00318 "Nitrit og nitrat overvågning 
i kødprodukter". Projektet indgår som delprojekt 2 i Fødevarestyrelsens program for overvågning af 
tilsætningsstoffer i fødevarer på det danske marked.  
 
109 prøver blev udtaget til projektet. 70 prøver (64%) var produceret i Danmark, 39 prøver (36%) 
var produceret i andre EU-lande. 
 
I henhold til Positivlisten var prøverne fordelt som følger: Gruppe 8.2.1 ”Ikke-varmebehandlede 
kødprodukter fremstillet af hele kødstykker samt udskivede stykker af produkterne” 16 prøver. 
Gruppe 8.2.2 ”Varmebehandlede kødprodukter fremstillet af hele kødstykker samt udskivede styk-
ker af produkterne” 28 prøver. Gruppe 8.3.1 ”Ikke-varmebehandlede kødprodukter fremstillet af 
findelt kød samt udskivede stykker af produkterne” 30 prøver. Gruppe 8.3.2 Varmebehandlede 
kødprodukter fremstillet af findelt kød samt udskivede stykker af produkterne” 34 prøver. Én prøve 
Pålægssky tilhørende gruppe 16.2 blev medtaget i projektet.  
 
Der var i 2012 ikke overskridelse af grænseværdien for nitrit. Nitrat blev påvist i en række prøver i 
en størrelsesorden, der ikke kunne udelukkes at stamme fra tilsætning af nitrit eller fra eventuelle 
andre ingredienser. 8 prøver fik dog bemærkningen ”Indholdet (af nitrat) er lidt højere end normalt 
forventet”. 
 
Tilsvarende projekter omhandlende nitrit og nitrat i kødprodukter er udført i 2005, 2006, 2009, 2010 
og 2011. Ved tidligere undersøgelser er alle fund af udeklareret nitrat rapporteret som deklarati-
onsfejl. Da nitrit let omsættes til nitrat i kødprodukter, er prøver med indhold af udeklareret nitrat 
mellem 50 mg/kg og 100 mg/kg i denne rapport angivet som prøver med forhøjet indhold af nitrat. 
Der er ikke fundet prøver med udeklareret nitrat større end 100 mg/kg. 
 
Der er fundet én deklarationsfejl i gruppe 8.3.1, da det blev konstateret, at Kaliumsorbat var dekla-
reret som ingrediens i en prøve salami – Kaliumsorbat er kun tilladt til overfladebehandling. Der er 
tillige fundet én deklarationsfejl i gruppe 8.3.2, idet der fejlagtigt var deklareret et indhold af nitrit på 
0,9%, hvilket i henhold til produktets recept var indholdet af Nitritsalt. I 2011 var der manglende 
dansk deklaration i 3 prøver. Samlet er der for kødprodukterne i 2012 fundet et forhøjet indhold af 
udeklareret nitrat i 7,3% af prøverne. I 2011 var dette tal 6,5%.  
 
I dette 2012-projekt er der konstateret fejl i 9,2% af de analyserede prøver: deklarationsfejl, muligt 
tilfælde af ulovlig anvendelse og fejlagtig deklaration. Sammenlignes resultaterne med lignende 
projekter viser det, at det fortsat er nødvendigt at fortsætte overvågningen af anvendelsen af nitrit 
og nitrat i fødevarer på det danske marked.  
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5. Projekt 2009-20-64-00178 – Nitrit/nitrat overvågning i kød og kødprodukter. Fødevareregi-
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8. Projekt 2010-20-64-00252 ” Nitrit og nitrat overvågning i kød- og fiskeprodukter”. 
Fødevareregion øst 2012. 
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Bilag 1 Uddrag fra positivlisten   
Positivliste 2.1.1 ”Animalske fedtstoffer og olier” 
Det er ikke tilladt at benytte nitrit og nitrat i denne gruppe. 

 
Positivliste 8.2.1 ”Ikke-varmebehandlede kødprodukter fremstillet af hele kødstykker samt 
udskivede stykker af produkterne” 
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Positivliste 8.2.2 ”Varmebehandlede kødprodukter fremstillet af hele kødstykker samt ud-
skivede stykker af produkterne” 
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Positivliste 8.3.1 ”Ikke-varmebehandlede kødprodukter fremstillet af findelt kød samt ud-
skivede stykker af produkterne” 
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Positivliste 8.3.2 ”Varmebehandlede kødprodukter fremstillet af findelt kød samt udskivede 
stykker af produkterne” 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



Bilag 2 Resultater 

 
 

Prøve-
nummer 

P-
liste 
Nr. 

Varebetegnelse 
Oprindel-
sesland 

Natriumnitrat 
mg/kg 

Natriumnitrit 
mg/kg 

Bemærkninger 

0412005472 8.2.1 
Spegeskinke, slicet 
500g 

Tyskland 120 4.5 Resultatet giver ikke anledning til bemærkninger 

0412005473 8.3.1 
Kalkun salami, slicet 
500g 

Tyskland <5 <3 
Nitrit er deklareret men ikke påvist. Indholdet kan dog være nedbrudt fra produkti-
onsdato til modtagelse på laboratoriet. 

0412005474 8.2.1 
Røget landskinke, 
500g 

Tyskland 62 3.1 Resultatet giver ikke anledning til bemærkninger 

0412005475 8.2.1 
Spegeskinke, slicet 
500g 

Tyskland 15 5.1 
Nitrat er ikke deklareret. Indholdet er af en størrelsesorden som ikke kan udelukkes 
at komme fra ingredienserne. 

0412005476 8.2.2 
Hamburgeryg, slicet 
500g 

Tyskland 19 19 
Det er ikke tilladt at tilsætte nitrat. Indholdet er af en størrelsesorden, som ikke kan 
udelukkes at komme fra ingredienserne. 

0412005477 8.3.2 
Mortadella, slicet 
500g 

Tyskland 21 18 
Det er ikke tilladt at tilsætte nitrat. Indholdet er af en størrelsesorden, som ikke kan 
udelukkes at komme fra ingredienserne. 

0412007524 8.2.1 Spegeskinke Tyskland 250 11 Resultatet giver ikke anledning til bemærkninger 

0412007525 8.2.1 Bacon i skiver Tyskland 17 12 
Nitrat er ikke deklareret. Indholdet er af en størrelsesorden som ikke kan udelukkes 
at komme fra ingredienserne. Det lave indholdsniveau giver i øvrigt ikke anledning til 
bemærkninger. 

0412007526 8.2.2 Hamburgerryg Tyskland 12 <3 

Nitrit er deklareret men ikke påvist. Indholdet kan dog være nedbrudt fra produkti-
onsdato til modtagelse på laboratoriet. 

Det er ikke tilladt at tilsætte nitrat. Indholdet er af en størrelsesorden, som ikke kan 
udelukkes at komme fra ingredienserne. 

0412007527 8.3.2 Kalkun pølse Tyskland 22 33 
Det er ikke tilladt at tilsætte nitrat. Indholdet er af en størrelsesorden som ikke kan 
udelukkes at komme fra ingredienserne. 

0412007528 8.3.1 Rød salami Tyskland 15 <3 

Nitrit er deklareret men ikke påvist. Indholdet kan dog være nedbrudt fra produkti-
onsdato til modtagelse på laboratoriet. 

Nitrat er ikke deklareret. Indholdet er af en størrelsesorden som ikke kan udelukkes 
at komme fra ingredienserne. Det lave indholdsniveau giver i øvrigt ikke anledning til 
bemærkninger. 

0412007531 8.3.1 Lækker salami Tyskland <5 <3 

Nitrit er deklareret men ikke påvist. Indholdet kan dog være nedbrudt fra produkti-
onsdato til modtagelse på laboratoriet. 

Kaliumsorbat er deklareret som ingrediens. Kaliumsorbat er kun tilladt til overflade-
behandling. 
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Prøve-
nummer 

P-
liste 
Nr. 

Varebetegnelse 
Oprindel-
sesland 

Natriumnitrat 
mg/kg 

Natriumnitrit 
mg/kg 

Bemærkninger 

0412007532 8.2.1 
Marburger bacon i 
skiver 

Tyskland 20 6.9 
Nitrat er ikke deklareret. Indholdet er af en størrelsesorden, som ikke kan udelukkes 
at komme fra ingredienserne. 

0412007533 8.3.2 Defco cocktailpølser Polen 35 20 
Det er ikke tilladt at tilsætte nitrat. Indholdet er af en størrelsesorden, som ikke kan 
udelukkes at komme fra ingredienserne. 

0412007534 8.3.1 Mini salami snack Tyskland <5 <3 
Nitrit er deklareret men ikke påvist. Indholdet kan dog være nedbrudt fra produkti-
onsdato til modtagelse på laboratoriet. 

0412007535 8.3.1 Salami af oksekød Tyskland 9 <3 

Nitrit er deklareret men ikke påvist. Indholdet kan dog være nedbrudt fra produkti-
onsdato til modtagelse på laboratoriet. 

Nitrat er ikke deklareret. Det lave indholdsniveau giver i øvrigt ikke anledning til be-
mærkninger. 

0412007548 8.3.2 
Den klassiske jæger-
pølse 

Danmark 14 20 
Det er ikke tilladt at tilsætte nitrat. Indholdet er af en størrelsesorden, som ikke kan 
udelukkes at komme fra ingredienserne. 

0412007549 8.3.2 
Den klassiske kød-
pølse 

Danmark 14 30 
Det er ikke tilladt at tilsætte nitrat. Indholdet er af en størrelsesorden, som ikke kan 
udelukkes at komme fra ingredienserne. 

0412007550 8.3.2 
Den klassiske røget 
medister 

Danmark 16 11 
Det er ikke tilladt at tilsætte nitrat. Indholdet er af en størrelsesorden, som ikke kan 
udelukkes at komme fra ingredienserne. 

0412007551 8.2.2 
3 Stjernet Rullepølse 
frokost favorit 

Sverige 15 26 
Det er ikke tilladt at tilsætte nitrat. Indholdet er af en størrelsesorden, som ikke kan 
udelukkes at komme fra ingredienserne. 

0412007552 8.2.2 
3 Stjernet Hambur-
gerryg frokost favorit 

Sverige 9.6 6.7 
Det er ikke tilladt at tilsætte nitrat. Indholdet er af en størrelsesorden, som ikke kan 
udelukkes at komme fra ingredienserne. Det lave indholdsniveau giver i øvrigt ikke 
anledning til yderligere kontrolmæssige bemærkninger. 

0412007554 8.3.2 
Cocktailpølser uden 
skind 

Danmark 17 15 
Det er ikke tilladt at tilsætte nitrat. Indholdet er dog af en størrelsesorden som ikke 
kan udelukkes at komme fra ingredienserne. 

0412007555 8.3.2 Partypølser Danmark 20 18 
Det er ikke tilladt at tilsætte nitrat. Indholdet er af en størrelsesorden som ikke kan 
udelukkes at komme fra ingredienserne. 

0412007556 8.3.1 
Kabbanossi Mild sa-
lami-snack 

Tyskland 89 3 
Nitrat er ikke deklareret. Indholdet er af en størrelsesorden som ikke kan udelukkes 
at komme fra ingredienserne. Indholdet er dog lidt højere end normalt forventet. 

0412007558 8.2.2 
Rema 1000 Hambur-
gerryg 

Tyskland 13 <3 

Nitrit er deklareret men ikke påvist. Indholdet kan dog være nedbrudt fra produkti-
onsdato til modtagelse på laboratoriet. 

Det er ikke tilladt at tilsætte nitrat. Indholdet er dog af en størrelsesorden som ikke 
kan udelukkes at komme fra ingredienserne. 

0412007559 8.2.2 
Rullepølse - Rema 
1000 

Tyskland 12 16 
Det er ikke tilladt at tilsætte nitrat. Indholdet er af en størrelsesorden, som ikke kan 
udelukkes at komme fra ingredienserne. 

0412009686 8.3.2 
Kødpølse Stjerne-
haps 

Danmark 13 20 
Det er ikke tilladt at tilsætte nitrat. Indholdet er af en størrelsesorden som ikke kan 
udelukkes at komme fra ingredienserne. 
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nummer 
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0412009687 8.3.2 Wienerpølse Danmark 37 20 
Det er ikke tilladt at tilsætte nitrat. Indholdet er af en størrelsesorden som ikke kan 
udelukkes at komme fra ingredienserne. 

0412009688 8.3.1 Ålerøget Spegepølse Danmark 35 <3 

Nitrit er deklareret men ikke påvist. Indholdet kan dog være nedbrudt fra produkti-
onsdato til modtagelse på laboratoriet. 

Nitrat er ikke deklareret. Indholdet er af en størrelsesorden, som ikke kan udelukkes 
at komme fra ingredienserne. 

0412009689 8.3.1 Kalkunpølse Danmark <5 <3 
Nitrit er deklareret men ikke påvist. Indholdet kan dog være nedbrudt fra produkti-
onsdato til modtagelse på laboratoriet. 

0412009690 8.2.2 Hamburgerryg Tyskland 5.9 <3 

Nitrit er deklareret men ikke påvist. Indholdet kan dog være nedbrudt fra produkti-
onsdato til modtagelse på laboratoriet. 

Det er ikke tilladt at tilsætte nitrat. Det lave indholdsniveau giver i øvrigt ikke anled-
ning til bemærkninger. 

0412009691 8.2.2 Pålægger rullepølse Tyskland 9.1 12 
Det er ikke tilladt at tilsætte nitrat. Det lave indholdsniveau giver i øvrigt ikke anled-
ning til bemærkninger. 

0412009692 8.2.2 Oksebryst Danmark 12 <3 
Det er ikke tilladt at tilsætte nitrat. Indholdet er af en størrelsesorden som ikke kan 
udelukkes at komme fra ingredienserne. 

0412009693 8.3.2 Krydderpaté med sky Danmark 30 4.9 
Det er ikke tilladt at tilsætte nitrat. Indholdet er af en størrelsesorden som ikke kan 
udelukkes at komme fra ingredienserne. 

0412009694 8.3.2 Fransk Leverpostej Danmark 7.7 <3 
Det er ikke tilladt at tilsætte nitrat. Det lave indholdsniveau giver i øvrigt ikke anled-
ning til bemærkninger. 

0412012253 8.2.2 Kogt skinke, slicet Polen 11 4.6 
Det er ikke tilladt at tilsætte nitrat. Indholdet er af en størrelsesorden, som ikke kan 
udelukkes at komme fra ingredienserne. 

0412012254 8.3.2 Hotdog pølse, X-tra Polen 39 22 
Det er ikke tilladt at tilsætte nitrat. Indholdet er af en størrelsesorden, som ikke kan 
udelukkes at komme fra ingredienserne. 

0412012255 8.3.2 Paté m nødder Belgien 33 9.3 
Det er ikke tilladt at tilsætte nitrat. Indholdet er af en størrelsesorden, som ikke kan 
udelukkes at komme fra ingredienserne. 

0412012256 8.3.2 Røget medister Polen 21 26 
Det er ikke tilladt at tilsætte nitrat. Indholdet er af en størrelsesorden, som ikke kan 
udelukkes at komme fra ingredienserne. 

0412012257 8.3.2 Pølsehornspølser Polen 13 4.1 
Det er ikke tilladt at tilsætte nitrat. Indholdet er af en størrelsesorden, som ikke kan 
udelukkes at komme fra ingredienserne. 

0412012258 8.2.1 Bacon i skiver Tyskland 11 13 
Nitrat er ikke deklareret. Indholdet er af en størrelsesorden, som ikke kan udelukkes 
at komme fra ingredienserne. 



 18 

Prøve-
nummer 

P-
liste 
Nr. 

Varebetegnelse 
Oprindel-
sesland 

Natriumnitrat 
mg/kg 

Natriumnitrit 
mg/kg 
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0412012936 8.3.1 
Suså Guld Spege-
pølse 

Danmark 47 <3 

Nitrit er deklareret men ikke påvist. Indholdet kan dog være nedbrudt fra produkti-
onsdato til modtagelse på laboratoriet. 

Nitrat er ikke deklareret. Indholdet er af en størrelsesorden som ikke kan udelukkes 
at komme fra ingredienserne. 

0412012937 8.3.1 
Okse Spegepølse af 
100% okse 

Danmark 120 <3 

Nitrit er deklareret men ikke påvist. Indholdet kan dog være nedbrudt fra produkti-
onsdato til modtagelse på laboratoriet. 

Nitrat er ikke deklareret. Indholdet er af en størrelsesorden som ikke kan udelukkes 
at komme fra ingredienserne. Indholdet er dog højere end normalt forventet. 

0412012938 8.2.1 Filet Svin Røget Danmark 20 3.9 
Nitrat er ikke deklareret. Indholdet er af en størrelsesorden som ikke kan udelukkes 
at komme fra ingredienserne. 

0412013352 8.3.1 Spegepølse svin Danmark 38 <3 

Nitrit er deklareret men ikke påvist. Indholdet kan dog være nedbrudt fra produkti-
onsdato til modtagelse på laboratoriet. 

Nitrat er ikke deklareret. Indholdet er af en størrelsesorden, som ikke kan udelukkes 
at komme fra ingredienserne. 

0412013353 8.3.1 Oksespegepølse Danmark 58 <3 

Nitrit er deklareret men ikke påvist. Indholdet kan dog være nedbrudt fra produkti-
onsdato til modtagelse på laboratoriet. 

Nitrat er ikke deklareret. Indholdet er af en størrelsesorden, som ikke kan udelukkes 
at komme fra ingredienserne. 

0412013632 8.3.2 
Zeybek, Biberli Tavuk 
Salam Dilimli 

Tyskland 28 5.1 
Det er ikke tilladt at tilsætte nitrat. Indholdet er af en størrelsesorden, som ikke kan 
udelukkes at komme fra ingredienserne. 

0412013641 8.3.1 Spegepølse svin Danmark 35 <3 

I henhold til vedlagt deklaration er der tilsat nitrit. Nitrit er ikke påvist. Indholdet kan 
dog være nedbrudt fra produktionsdato til modtagelse på laboratoriet. 

I henhold til vedlagt deklaration er der ikke tilsat nitrat. Nitrat er af en størrelsesor-
den, der ikke kan udelukkes at komme fra ingredienserne. 

0412013642 8.3.1 Okse Spegepølse Danmark 34 <3 

I henhold til vedlagt deklaration er der tilsat nitrit. Nitrit er ikke påvist. Indholdet kan 
dog være nedbrudt fra produktionsdato til modtagelse på laboratoriet. 

I henhold til vedlagt deklaration er der ikke tilsat nitrat. Nitrat er af en størrelsesor-
den, der ikke kan udelukkes at komme fra ingredienserne. 

0412015742 8.2.2 Kogt skinke Danmark 8.5 13 
Det er ikke tilladt at tilsætte nitrat. Indholdet er af en størrelsesorden, som ikke kan 
udelukkes at komme fra ingredienserne. Det lave indholdsniveau giver i øvrigt ikke 
anledning til yderligere kontrolmæssige bemærkninger. 

0412015744 8.2.2 Salt kød Danmark 8.6 14 
Det er ikke tilladt at tilsætte nitrat. Indholdet er af en størrelsesorden, som ikke kan 
udelukkes at komme fra ingredienserne. Det lave indholdsniveau giver i øvrigt ikke 
anledning til yderligere kontrolmæssige bemærkninger. 
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0412015745 8.2.1 Røget filet Danmark 6.1 6.7 
Nitrat er ikke deklareret. Indholdet er af en størrelsesorden, som ikke kan udelukkes 
at komme fra ingredienserne. Det lave indholdsniveau giver i øvrigt ikke anledning til 
yderligere kontrolmæssige bemærkninger. 

0412015746 8.2.2 Rullepølse Danmark 6.9 6.1 
Det er ikke tilladt at tilsætte nitrat. Indholdet er af en størrelsesorden, som ikke kan 
udelukkes at komme fra ingredienserne. Det lave indholdsniveau giver i øvrigt ikke 
anledning til yderligere kontrolmæssige bemærkninger. 

0412016569 8.3.1 
Kebab, Halal Døner 
kebab 50/50 

Danmark <5 <3 Resultatet giver ikke anledning til bemærkninger 

0412016571 8.3.1 
Kebab, Halal Døner 
kebab 50/50 

Danmark 15 <3 
Nitrat er ikke deklareret. Indholdet er af en størrelsesorden, som ikke kan udelukkes 
at komme fra ingredienserne. 

0412016577 8.3.2 
460 Voldsted lever-
postej 

Danmark 9.6 <3 
Det er ikke tilladt at tilsætte nitrat. Indholdet er af en størrelsesorden, som ikke kan 
udelukkes at komme fra ingredienserne. Det lave indholdsniveau giver i øvrigt ikke 
anledning til yderligere kontrolmæssige bemærkninger. 

0412016585 16.2 Sky Danmark 28 <3 
Det er ikke tilladt at tilsætte nitrat. Laboratoriet er ikke i stand til at vurdere, om nitrat-
indholdet eventuelt kan stamme fra fx drikkevand eller gærekstrakt 

0412018868 8.3.2 
Leverpostej m/ Ba-
con             (E Bind-
stouw) 

Danmark 8.1 <3 

Nitrit er deklareret men ikke påvist. Indholdet kan dog være nedbrudt fra produkti-
onsdato til modtagelse på laboratoriet. 

Det er ikke tilladt at tilsætte nitrat. Indholdet er af en størrelsesorden, som ikke kan 
udelukkes at komme fra ingredienserne. Det lave indholdsniveau giver i øvrigt ikke 
anledning til yderligere kontrolmæssige bemærkninger. 

0412018869 8.2.1 Røget mørbrad Danmark 24 4.5 
Nitrat er ikke deklareret. Indholdet er af en størrelsesorden, som ikke kan udelukkes 
at komme fra ingredienserne. 

0412018870 8.3.1 Skinke spegepølse Danmark 39 3.5 
Nitrat er ikke deklareret. Indholdet er af en størrelsesorden, som ikke kan udelukkes 
at komme fra ingredienserne. 

0412018871 8.2.2 Rullepølse Danmark <5 <3 
Nitrit er deklareret men ikke påvist. Indholdet kan dog være nedbrudt fra produkti-
onsdato til modtagelse på laboratoriet. 

0412018872 8.3.2 Jalapenos Grillpølser Danmark 55 4.1 
Det er ikke tilladt at tilsætte nitrat. Indholdet er af en størrelsesorden, som ikke kan 
udelukkes at komme fra ingredienserne. Indholdet er dog lidt højere end normalt for-
ventet. 

0412018873 8.3.1 
Enebærrøget Spege-
pølse 

Danmark 15 <3 

Nitrit er deklareret men ikke påvist. Indholdet kan dog være nedbrudt fra produkti-
onsdato til modtagelse på laboratoriet. 

Nitrat er ikke deklareret. Indholdet er af en størrelsesorden, som ikke kan udelukkes 
at komme fra ingredienserne. 

0412019317 8.3.2 Grillpølse Danmark 24 23 
Det er ikke tilladt at tilsætte nitrat. Indholdet er af en størrelsesorden, som ikke kan 
udelukkes at komme fra ingredienserne. 

0412019318 8.3.2 Tullebøller pølser Danmark 22 28 
Det er ikke tilladt at tilsætte nitrat. Indholdet er af en størrelsesorden, som ikke kan 
udelukkes at komme fra ingredienserne. 
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0412019320 8.2.2 Kogt hamburgerryg Danmark 9.2 <3 

Nitrit er deklareret men ikke påvist. Indholdet kan dog være nedbrudt fra produkti-
onsdato til modtagelse på laboratoriet. 

Det er ikke tilladt at tilsætte nitrat. Indholdet er af en størrelsesorden, som ikke kan 
udelukkes at komme fra ingredienserne. Det lave indholdsniveau giver i øvrigt ikke 
anledning til yderligere kontrolmæssige bemærkninger. 

0412019321 8.2.2 Kogt saltkød Danmark 17 8.2 
Det er ikke tilladt at tilsætte nitrat. Indholdet er af en størrelsesorden, som ikke kan 
udelukkes at komme fra ingredienserne. 

0412019322 8.2.2 
Svinerullepølse 
m/spinat, hvidløg og 
soltørret tomat 

Danmark 124 <3 

Nitrit er deklareret men ikke påvist. Indholdet kan dog være nedbrudt fra produkti-
onsdato til modtagelse på laboratoriet. 

Det er ikke tilladt at tilsætte nitrat. Indholdet er af en størrelsesorden, som ikke kan 
udelukkes at komme fra ingredienserne. 

0412034501 8.2.2 Saltkød Tyskland 19 4.7 
Det er ikke tilladt at tilsætte nitrat. Indholdet er af en størrelsesorden, som ikke kan 
udelukkes at komme fra ingredienserne. 

0412034539 8.2.2 Firkantet Skinke Tyskland 16 <3 

Nitrit er deklareret men ikke påvist. Indholdet kan dog være nedbrudt fra produkti-
onsdato til modtagelse på laboratoriet. 

Det er ikke tilladt at tilsætte nitrat. Indholdet er af en størrelsesorden, som ikke kan 
udelukkes at komme fra ingredienserne. 

0412034540 8.2.2 Rullepølse Tyskland 11 9.5 
Det er ikke tilladt at tilsætte nitrat. Indholdet er af en størrelsesorden, som ikke kan 
udelukkes at komme fra ingredienserne. 

0412034555 8.2.1 Røget hamburgerryg Danmark 8.8 3.6 
Det er ikke tilladt at tilsætte nitrat. Indholdet er af en størrelsesorden, som ikke kan 
udelukkes at komme fra ingredienserne. Det lave indholdsniveau giver i øvrigt ikke 
anledning til yderligere kontrolmæssige bemærkninger. 

0412034562 8.2.1 Røget bacon Danmark 11 10 
Det er ikke tilladt at tilsætte nitrat. Indholdet er af en størrelsesorden, som ikke kan 
udelukkes at komme fra ingredienserne. 

0412034563 8.2.2 Røget bacon Danmark 13 11 
Det er ikke tilladt at tilsætte nitrat. Indholdet er af en størrelsesorden, som ikke kan 
udelukkes at komme fra ingredienserne. 

0412034645 8.2.2 Røget skinke Danmark 28 31 
Det er ikke tilladt at tilsætte nitrat. Indholdet er af en størrelsesorden, som ikke kan 
udelukkes at komme fra ingredienserne. 

0412034647 8.2.1 Røget hamburgerryg Danmark 16 4.8 
Det er ikke tilladt at tilsætte nitrat. Indholdet er af en størrelsesorden, som ikke kan 
udelukkes at komme fra ingredienserne. 

0412034648 8.2.1 Røget bacon Danmark 17 13 
Det er ikke tilladt at tilsætte nitrat. Indholdet er af en størrelsesorden, som ikke kan 
udelukkes at komme fra ingredienserne. 

0412035121 8.3.2 Leverpostej Danmark <5 <3 Resultatet giver ikke anledning til bemærkninger 

0412035122 8.3.2 Grill pølser Danmark 45 24 
Det er ikke tilladt at tilsætte nitrat. Indholdet er af en størrelsesorden, som ikke kan 
udelukkes at komme fra ingredienserne. 
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0412035256 8.3.1 
Pepperoni i skiver 
(Steff) 

Danmark 12 <3 

Nitrit er deklareret men ikke påvist. Indholdet kan dog være nedbrudt fra produkti-
onsdato til modtagelse på laboratoriet. 

Nitrat er ikke deklareret. Indholdet er af en størrelsesorden, som ikke kan udelukkes 
at komme fra ingredienserne. 

0412035257 8.3.1 
Røget Medister i ski-
ver (Tulip) 

Danmark 18 11 
Det er ikke tilladt at tilsætte nitrat. Indholdet er af en størrelsesorden, som ikke kan 
udelukkes at komme fra ingredienserne. 

0412035258 8.3.1 
Røget Medister Hel 
(Gøl) 

Danmark 38 11 
Det er ikke tilladt at tilsætte nitrat. Indholdet er af en størrelsesorden, som ikke kan 
udelukkes at komme fra ingredienserne. 

0412035259 8.3.2 Hedeknægte (Gøl) Danmark 29 16 
Det er ikke tilladt at tilsætte nitrat. Indholdet er af en størrelsesorden, som ikke kan 
udelukkes at komme fra ingredienserne. 

0412035260 8.3.2 Frankfurter (Gøl) Danmark 34 21 
Det er ikke tilladt at tilsætte nitrat. Indholdet er af en størrelsesorden, som ikke kan 
udelukkes at komme fra ingredienserne. 

0412035261 8.3.1 
Dansk Salami (Bæ-
ger Gøl) 

Danmark <5 <3 
Nitrit er deklareret men ikke påvist. Indholdet kan dog være nedbrudt fra produkti-
onsdato til modtagelse på laboratoriet. 

0412035262 8.3.1 
Dansk Salami  Pose 
(Gøl) 

Danmark 7.8 <3 

Nitrit er deklareret men ikke påvist. Indholdet kan dog være nedbrudt fra produkti-
onsdato til modtagelse på laboratoriet. 

Nitrat er ikke deklareret. Indholdet er af en størrelsesorden, som ikke kan udelukkes 
at komme fra ingredienserne. Det lave indholdsniveau giver i øvrigt ikke anledning til 
yderligere kontrolmæssige bemærkninger. 

0412035263 8.3.1 
Italiensk Salami Pose 
(Gøl) 

Danmark 50 <3 

Nitrit er deklareret men ikke påvist. Indholdet kan dog være nedbrudt fra produkti-
onsdato til modtagelse på laboratoriet. 

Nitrat er ikke deklareret. Indholdet er af en størrelsesorden som ikke kan udelukkes 
at komme fra ingredienserne. Indholdet er dog lidt højere end normalt forventet. 

0412035264 8.3.1 Chorizo Pose (Gøl) Danmark <5 <3 
Nitrit er deklareret men ikke påvist. Indholdet kan dog være nedbrudt fra produkti-
onsdato til modtagelse på laboratoriet. 

0412046111 8.3.2 Frankfurter Pølse Danmark 75 29 
Det er ikke tilladt at tilsætte nitrat. Indholdet er af en størrelsesorden, som ikke kan 
udelukkes at komme fra ingredienserne. Indholdet er dog lidt højere end normalt for-
ventet. 

0412046437 8.3.1 Hvidløgspølse Danmark 71 <3 

Nitrit er deklareret men ikke påvist. Indholdet kan dog være nedbrudt fra produkti-
onsdato til modtagelse på laboratoriet. 

Nitrat er ikke deklareret. Indholdet er af en størrelsesorden som ikke kan udelukkes 
at komme fra ingredienserne. Indholdet er dog lidt højere end normalt forventet. 

0412046438 8.3.1 Fensmarkspegepølse Danmark 62 <3 

Nitrit er deklareret men ikke påvist. Indholdet kan dog være nedbrudt fra produkti-
onsdato til modtagelse på laboratoriet. 

Nitrat er ikke deklareret. Indholdet er af en størrelsesorden som ikke kan udelukkes 
at komme fra ingredienserne. Indholdet er dog lidt højere end normalt forventet. 
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0412046439 8.2.1 Røget Bacon Danmark 5.8 <3 

Nitrit er deklareret men ikke påvist. Indholdet kan dog være nedbrudt fra produkti-
onsdato til modtagelse på laboratoriet. 

Nitrat er ikke deklareret. Det lave indholdsniveau giver i øvrigt ikke anledning til be-
mærkninger. 

0412046440 8.3.2 Ringridderpølse Danmark 25 34 
Det er ikke tilladt at tilsætte nitrat. Indholdet er af en størrelsesorden, som ikke kan 
udelukkes at komme fra ingredienserne. 

0412046441 8.3.2 Frankfurter Danmark 57 33 
Det er ikke tilladt at tilsætte nitrat. Indholdet er af en størrelsesorden, som ikke kan 
udelukkes at komme fra ingredienserne. Indholdet er dog lidt højere end normalt for-
ventet. 

0412046714 8.3.2 Kødpølse Danmark 24 28 
Det er ikke tilladt at tilsætte nitrat. Indholdet er af en størrelsesorden, som ikke kan 
udelukkes at komme fra ingredienserne. 

0412046715 8.2.2 Rullepølse Sverige 26 16 
Det er ikke tilladt at tilsætte nitrat. Indholdet er af en størrelsesorden, som ikke kan 
udelukkes at komme fra ingredienserne. 

0412046716 8.2.2 
Hamburgerryg i ski-
ver 

Sverige 12 5.3 
Det er ikke tilladt at tilsætte nitrat. Indholdet er af en størrelsesorden, som ikke kan 
udelukkes at komme fra ingredienserne. 

0412046717 8.3.2 Røget medister Danmark 21 7.2 
Det er ikke tilladt at tilsætte nitrat. Indholdet er af en størrelsesorden, som ikke kan 
udelukkes at komme fra ingredienserne. 

0412046718 8.3.1 Salami Danmark <5 <3 
Nitrit er deklareret men ikke påvist. Indholdet kan dog være nedbrudt fra produkti-
onsdato til modtagelse på laboratoriet. 

0412046719 8.3.2 
Stryhns grovhakket 
leverpostej 

Danmark <5 <3 Resultatet giver ikke anledning til bemærkninger 

0412049552 8.2.1 Røget filet Sverige 13 3.8 
Nitrat er ikke deklareret. Indholdet er af en størrelsesorden, som ikke kan udelukkes 
at komme fra ingredienserne. 

0412049553 8.2.2 Kyllingebryst Sverige <5 7.8 Resultatet giver ikke anledning til bemærkninger 

0412049554 8.2.2 Konge Hamburgerryg Sverige 8 6.7 
Det er ikke tilladt at tilsætte nitrat. Indholdet er af en størrelsesorden, som ikke kan 
udelukkes at komme fra ingredienserne. Det lave indholdsniveau giver i øvrigt ikke 
anledning til yderligere kontrolmæssige bemærkninger. 

0412049555 8.3.2 Cocktailpølser Slovenien 33 <3 

Nitrit er deklareret men ikke påvist. Indholdet kan dog være nedbrudt fra produkti-
onsdato til modtagelse på laboratoriet. 

Det er ikke tilladt at tilsætte nitrat. Indholdet er af en størrelsesorden, som ikke kan 
udelukkes at komme fra ingredienserne. 

0412050845 8.3.1 
Spegepølse med 
Hvidløgfed 

Danmark 16 <3 

Nitrit er deklareret men ikke påvist. Indholdet kan dog være nedbrudt fra produkti-
onsdato til modtagelse på laboratoriet. 

Nitrat er ikke deklareret. Indholdet er af en størrelsesorden som ikke kan udelukkes 
at komme fra ingredienserne. 
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Prøve-
nummer 

P-
liste 
Nr. 

Varebetegnelse 
Oprindel-
sesland 

Natriumnitrat 
mg/kg 

Natriumnitrit 
mg/kg 

Bemærkninger 

0412050846 8.3.1 
Chorizo med 
jalapeno 

Danmark <5 <3 Resultatet giver ikke anledning til bemærkninger 

0412050863 8.2.2 Hamburgerryg Danmark 14 36 
Det er ikke tilladt at tilsætte nitrat. Indholdet er af en størrelsesorden, som ikke kan 
udelukkes at komme fra ingredienserne. 

0412050864 8.2.2 Flæskerullepølse Danmark <5 <3 
Nitrit er deklareret men ikke påvist. Indholdet kan dog være nedbrudt fra produkti-
onsdato til modtagelse på laboratoriet. 

0412050877 8.3.2 Kødpølse Danmark 33 28 

Det er ikke tilladt at tilsætte nitrat. Indholdet er af en størrelsesorden, som ikke kan 
udelukkes at komme fra ingredienserne. 

Der er fejl i deklarationen, idet der i ingredienslisten er angivet: Konserveringsmiddel 
(E250) 0,9%. I henhold til vedhæftede Brugsanvisning er indholdet af Nitritsalt 0,9%. 



 


