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Fødevarer

Unik teknik bestemmer 
ægtheden af fødevarer

Der er fokus på kvaliteten af vores 
fødevarer - herunder renheden, 

ægtheden og oprindelsen af disse. Man 
stiller i dag stigende krav til dokumenta-
tion i alle led fra producent til forbruger. 

Eurofins har udviklet en enestående 
analyseteknik kendt som SNIF-NMR®. 
Denne metode anvendes ikke kun til at 
kontrollere forskellige produkters ren-
hed - men også til at bestemme, hvor 
de kommer fra. SNIF-NMR® står for 
Site-Specific Natural Isotopic Fractio-
nation studied by Nuclear Magnetic Re-
sonance. Teknikken gør det muligt at 
undersøge forskellige biomolekylers be-
standdele med en højere grad af nøjag-
tighed end på anden vis. Mens almin-
delige metoder kun kan anvendes til at 
påvise noget på et molekylært niveau, 
kan SNIF-NMR® påvise noget på et 
atomart niveau. 

Ved hjælp af analysen får man et klart 
og karakteristisk isotopisk fingeraftryk. 
Fingeraftrykket bliver skabt på grund-
lag af atomsammensætningen i biomo-
lekylerne. Atomerne i biologiske mole-
kyler optræder i forskellige atomvægte. 
De forskellige versioner kaldes isotoper. 
Disse isotoper forekommer i bestemte, 
relative forhold. Afhængig af produktets 
oprindelse og den anvendte forarbejd-
nings- og produktionsteknik, vil mole-
kylerne være forskellige, hvad angår 

isotopernes andel, forhold og position. 
Ved at bestemme disse parametre ved 
hjælp af NMR teknikken, får man en ty-
pisk isotopisk profil - et isotopisk finger-
aftryk.  

Dette individuelle fingeraftryk bliver 
lagt ind i en database konstrueret af 
Eurofins Scientific. Databasen indehol-
der profiler på mere end 10.000 natur-
lige stoffer fra hele verden. Ved at sam-
menligne fingeraftrykket med den tilsva-
rende profil er det muligt at bestemme 
en lang række stoffers identitet, produk-
tionsmetode og geografiske oprindel-
sessted med meget stor sikkerhed. 

Man kender i dag sofistikerede forfalsk-
ningsmetoder, som kan manipulere med 
produkterne - både med hensyn til pro-
duktionsprocessen og med produkt-
sammensætningen. Dette betyder, at 
nogle ingredienser kun kan blive iden-
tificeret ved at undersøge deres sam-
mensætning på atomniveau - og ikke på 
molekylært niveau. SNIF-NMR®-tek-
nologien giver derfor betydelige fordele 
sammenlignet med traditionelle ana-
lysemetoder. 

Teknologien blev udviklet først i 1980er-
ne ved universitetet i Nantes. Den blev 
oprindeligt udviklet til at påvise snyd i 
forbindelse med vinproduktion. Eurofins 
Scientific har løbende udviklet metoden 
og har desuden patent på teknikken. I 
dag bliver den brugt til at analysere fø-
devarer, kemikalier, kosmetik og medi-
cinalvarer. SNIF-NMR® blev for nylig 
godkendt som metode til undersøgel-
ser af olieforurening fra skibe - samt til 
at bestemme, hvor illegal medicin kom-
mer fra. 
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