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Frugt & Grønt
Eurofins Steins Laboratorium har stor erfaring med analyser og doku-
mentation til frugt- og grønt-industrien – baseret på mange års sam-
arbejde. Vi udfører en lang række akkrediterede laboratorieanalyser - 
herunder mikrobiologiske og kemiske analyser. 

Laboratorieanalyserne sikrer virksomheder den nødvendige dokumen-
tation i forhold til egenkontrol, myndighedernes lovkrav, produktkva-
litet samt i forbindelse med markedsføring af fx ”Fri for stråforkortere”.

I dette produktblad kan du læse mere om de analyser, vi udfører i labo-
ratoriet - og om de krav, der stilles af myndighederne. 

Fødevareindustriens 
laboratorium

Ud over de analyser, der er fastlagt i loven, kan 
det ofte være meget relevant med andre analyser 
for at dokumentere og kontrollere

• Sin konstante kvalitet

• Sine leverandører

• Særlige krav fra myndighederne

Her er en lille oversigt over nogle af de typiske 
analyser, der bliver anvendt i frugt- og grønt-
industrien

Hygiejne
Man kan sikre en god hygiejne ved regelmæs-
sigt at udtage kontrol-prøver af produktet samt 
svaberprøver fra produktionsudstyr og -lokaler. 
Man kan teste for total kim-tal, som giver indi-
kation af hygiejne-niveauet. Desuden kan man 
teste for indikator-bakterier, som angiver, om der 
har været en fækal-forurening.

Virus
Der findes ikke faste lovkrav om at teste for virus 
- ud over i visse importerede fødevarer. Mange 
benytter sig dog af hygiejne-test og af stikprøver 
for virus for at sikre sig mod udbrud af disse ube-
hagelige snyltere. De to absolut mest forekom-
mende virus er Norovirus og Hepatitis A, som 
forårsager mave-tarm-infektioner og leverbetæn-
delse. Ud fra tidligere hændelsesforløb anbefaler 
man at tage stikprøver fra især importerede varer 
- ready-to-eat produkter, importerede bær, to-
skallede bløddyr og grønne salater.

GMO
Visse fødevareprodukter kan være gen-modifi-
cerede - fx hørfrø, soja-, majs- og risprodukter. 
Der findes lovgivning for, at GMO produkter skal 
mærkes. Fødevarestyrelsen udfører jævnligt GMO 
kontrolkampagner mod importerede fødevarer. 
Eurofins Steins tilbyder analyser, som kan doku-
mentere om produktet er gen-modificeret. 

Frugt & Grønt - øvrige analyser
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Laboratorieanalyser af frugt & grønt - det siger loven

Grænseværdier for tungmetaller i frugt og grønt (mg/kg vådvægt) Bly Cadmium Tin

Grøntsager
- Kål, bladgrønsager og flg. svampe (havechampignon, østershat, shitake)
- Øvrige svampe
- Stængel- og rodgrønsager
- Knoldselleri
- Friske urter
- Alle øvrige grønsager

0,30
n/a
0,10
0,10
n/a
0,10

0,20
1,0

0,10
0,20
0,20

0,050

Skrællede kartofler 0,10 0,10

Frugter
- Bær og småfrugter
- Alle øvrige frugter

0,20
0,10

0,050
0,050

Frugtsaft 0,050

Konserves
- Drikkevare på dåse
- Øvrige konserves

100
200

Produkter til babymad Tilhører særskilt segment

 

Fødevaresikkerhedskriterier 
i produktet skal dokumenteres 

fra produktionstidspunktet og i 
hele produktets holdbarhedstid. 

Produktet kan undgå regel-
mæssig test i detailledet, hvis 

det har gennemgået en ”hold-
barhedstest”

Mikrobiologiske grænseværdier 
(Iht. Kommisionens Forordning 
2073/2005 af 15. november 2005)

E. Coli STEC/
VTEC 

#prøver   #cfu/
batch

Salmonella 
ssp. 

#prøver   #cfu/
batch

E. Coli 

#prøver   #cfu/
batch

Listeria 
mono-

cytogenes 
#prøver   #cfu/

batch

Fx kimtal / 
entero

#prøver   cfu/ 
batch

Spiseklart frugt og grønt
(herunder tomater, agurker, mv.)

5 100 
cfu/g

X

Spirer 5 ingen 
i 25g

5 ingen 
i 25g

5 100 
cfu/g

X

Snittede frugter og grøntsager 5 ingen 
i 25g

5 100 
cfu/g

X

Upasteuriseret frugt- og grøntsagssaft 5 ingen 
i 25g

5 100 
cfu/g

X

Produkter til babymad Særlige bestemmelser

Proceshygiejnekriterier i 
produktet skal testes efter 

hver endt produktionsproces 
(forarbejdningsproces) og skal 

fungere som en overvågning 
af produktets hygiejne efter 

forarbejdningen

Produktionsudstyr og 
-miljø skal der også udta-

ges prøver fra - så vidt det 
er relevant for det speci-

fikke produktionssystem. 
Udtages under produktion 

og efter endt rengøring

Grænseværdier for 
svampegifte i frugt og grønt 
(µg/kg)

Aflatok-
siner

B1        Sum*

Ochratok-
sin A

Patulin Deoxy-
nivalenol

Zearale-
non

Fumonisiner
Sum af B1&B2

Tørret frugt 
- Inden sortering/behandling
- direkte konsum/ingrediens

2,0 
5,0

10,0 
4,0

Tørrede druer 10,0

Majs og majsprodukter
- Inden sortering/behandling
- Uforarbejdet
- Til direkte konsum

5,0 10,0 1750 350
100

4000
1000

(**800)

Druesaft 2,0

Frugtsaft 50

Æbleprodukter m. frugtkød 
(herunder pure, kompot, mv.)

25

Produkter til babymad Tilhører særskilt segment

Grænseværdier for nitrat i frugt og grønt (mg/kg) Høstet 1/10-31/3 Høstet 1/4-30/9

Frisk spinat 3000 2500

Konserveret, frossen spinat 2000

Frisk salat (undtagen iceberg) 4500 (Væksthus)
4000 (Friland)

3500 (Væksthus)
2500 (Friland)

Iceberg salat 2500 (Væksthus)
2000 (Friland)

Babymad 200

Der findes omkring 1000 kemiske stoffer, som enten 
bruges eller har været brugt som bekæmpelsesmid-
del i landbruget. Der findes små rester af pesticider 
i mange afgrøder, som bliver anvendt direkte til 
konsum eller som ingrediens i fødevareprodukter. 
Størstedelen af danskernes pesticidindtag stammer 
fra æbler, gulerødder, kartofler, tomater, vindruer, 
rødvin, pærer, appelsiner, ferskner, salat, kiwifrugt, 
hvedebrød, mandariner, agurker, peberfrugter, rug-
brød, appelsinjuice, citroner, meloner og tropisk 
frugt. Generelt har afgrøder fra Danmark et lavere 
niveau af pesticidrester end importerede varer. 

Den generelle grænseværdi for pesticider i fødevarer 
er 0,01 mg/kg. EU har foretaget en sundhedsrisiko-
vurdering af mange pesticider og opsat specifikke 
grænseværdier for, hvor meget rest der må være 
på afgrøder / produkter, som skal bruges til føde-
varer eller dyrefoder. Mange af stofferne har fået 
en grænseværdi på nul og må således ikke kunne 
findes i fødevarer, fordi stoffet er vurderet meget 
sundhedsskadeligt og simpelthen er ulovligt at 
bruge som sprøjtemiddel.

Produkter, som bryster sig af at være pesticid-fri (fx 
økologiske produkter eller produkter mærket med 
“Fri for stråforkortere”), må ikke indeholde pestici-
der - grænseværdien for disse produkter er altså 
nul. På EU’s hjemmeside findes en database over 
alle de pesticid-stoffer, som er vurderet og opsat 
grænseværdier for.

Eurofins Steins rådgiver om, hvilke pesticider, der 
er relevante at screene for – og om hvilke analyse-
pakker man skal vælge i forhold til de forskellige 
frugt- og grønt-produkter. 

*(B1, B2, G1, G2) **Majs snacks

Kilde: Kommisionens Forordning 1881/2006 af 19. december 2006

Bakterier
Der er overordnet tre forskellige typer af mikrobiologiske kriterier, som man skal overholde - alt efter hvilken type 
virksomhed man er. 

 I andre særlige tilfælde skal der også foretages analyser. Det gælder fx ved indkøring af ny produktions- 
 metode eller som opfølgning ved mistanke om - eller positivt fund af - risiko-bakterier.

Forurenende stoffer
Der findes overordnet fire grupper forurenende stoffer, som har fastsatte grænseværdier i visse frugt- og grønt-
produkter. Det drejer sig om tungmetaller, svampegifte, nitrat og pesticidrester.

Pesticidrester i frugt & grønt


