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KJÆRE MEDLEMMER
Vi er glade for å få sende deg dette første nyhetsbrevet for Nettverksgruppen om
Matsvindel og Forebygging fra Eurofins Food & Feed Testing Norge. Det vil være kun
denne utgaven vi sender til alle våre kunder, for å gi deg og dere et innblikk i hvordan
Nyhetsbrevene vil være. Ønsker du å motta Nyhetsbrevet for Nettverksgruppen videre
må denne bestilles her.
I nyhetsbrevet vil du finne oppdateringer - fra ulike kilder - om nye risiko og hendelser
om matsvindel. Det vil bli belyst med «cases», rapporter og informasjon, for å bidra
til kontinuerlig utvikling om kunnskap og fokus på utfordringer innen forebyggingsarbeid mot matsvindel.
Vi planlegger å utstede ca. 10 nyhetsbrev hvert år, vanligvis avhengig av mengden
informasjon som kommer frem fra ulike kilder. Dette første nyhetsbrevet dekker nyheter fra juni til august 2018.
Du er velkommen til å videresende nyhetsbrevet til dine kolleger i din organisasjon.
Vi ber deg imidlertid om ikke å utlevere denne informasjonen til kunder eller leverandører etc. I stedet vil vi sette pris på om du vil henvise interesserte til å kontakte oss
for abonnement på disse nyhetsbrevene.
God lesing!
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NETTVERK - MATSVINDEL
Nettverk – Matsvindel & Forebygging – Oppstart 31. oktober 2018
Hva kan du forvente ved å være med i nettverket
om Matsvindel & Forebygging?
•
•
•
•

Ca 10 årlige nyhetsbrev om Matsvindel & Forebygging
Nyheter om aktuelle saker fra inn og utland
Mulige analyser til detektering av autensitet
Andre relevante nyheter innenfor matsvindel

Halvårlige møter pr år
•
•
•
•
•
•

Gjennomgang av saker som er avslørt den siste tiden
Erfaringsutveksling blant nettverkets deltakere
Introduksjon av verktøy for sårbarhetsanalyse
Konkrete eksempler på matsvindel på sesong produkter
Hvordan kan matsvindel avdekkes for de konkrete
tema for møtet
Mulige analyser for verifisering av ekthet

OPPSTART 31. OKTOBER
PRAKTISKE DETALJER
Første møte:

31. oktober 2018

Sted:

Eurofins, Møllebakken
50, Kambo

Tidspunkt:

09:30 – 15:30

Påmeldingsfrist: 1. okt 2018
Pris:
•
Nyhetsbrev og Nettverksgruppe
(opp til 2 deltakere pr. bedrift):
kr. 7.000,- eks mva per år.
•
Kun Nyhetsbrev:
kr. 4.500,- eks mva per år

ERFARINGSUTVEKSLING,
FAGLIG OPPDATERING OG
NETTVERKSBYGGING
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AVSLØRINGER I TOMATPURÉ
Programmet Matkontrollen på TV2 viste til at tomatpurè produkter fra Kina har
indikasjoner på å inneholde tilsatt sukker, noe som ikke er deklarert i innholdsfortegnelsen av produktet, samt at produktet muligens kan være fortynnet.
Eurofins tilbyr analysepakker for å
verifisere ektehet av tomatpure og
tomatsauser. Ønsker du et tilbud for
å analysere ektehet på dine tomatsaus/ pure produkter kontakt oss!

mat@eurofins.no
Bildet under viser rapporterte saker med matsvindel mht produksjon
av tomatprodukter (1980 – 2018).
Kina, India og Nord- Amerika skiller
seg ut med flest rapporterte tilfeller.
Et tilfelle refererte til sukkertilsetning i produktet, men mesteparten
av sakene gjaldt feil deklarering
av opprinnelsesland (særskilt San
Marzano deklarerte tomater fra Italia) og ulovlig tilsetninger av sudanrødt som fargestoff.

Fig 1: Rapporterte saker med
matsvindel mht produksjon av tomatprodukter (1980-2018)
Kilde: Decernis Food Fraud Database
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MELK OG MEIERIPRODUKTER
Indiske myndigheter i Mohali har rapportert at de klarte å stoppe en ulovlig produksjon av falsk paneer ost som inneholdt oppvaskmiddel og urea, med svovelsyre
som prosesseringsmiddel.
Det er også blitt rapportert funn av
kjemikalier i et hemmelig rom hos
en landbruker som leverer råvarer
til en avdeling av FMCG selskapet,
GlaxoSmithKlein (GSK), ved landsbyen Nabha. Det er mistenkt at kjemikaliene ble brukt for å jukse med
meierieproduktene. Funn som er
gjort 1 200l melk, tre sekker med
pulver uten etiketter, fem kilo glukosepulver (samt fem tomme sekker
av samme produkt), seks tønner raffinert olje og 32 flasker med uidentifiserte kjemikalier samt ni tomme
flasker av samme type. Det mistenkes at produktene som er funnet, ble
benyttet til å lage en etterligning av
melkeprodukter.

Uavhengig forbruker selskap Which?
rapporterte nylig at fem av de 24
undersøkte vaniljeis produktene i UK
ikke inneholdt hverken vanilje, fersk
fløte eller melk. Syv av de 24 produktene manglet en av hovedingrediensene, dermed var det kun 12 av
produktene som inneholdt nøkkelingrediensene til en vaniljefløte is.
De som ikke inneholdt hovedingrediensen inneholdt oftest skummet
melk, myse og kunstig vanilje tilsetning. Industristandarder (Euroglaces
Code for Edible Ices og Matmerking
Mattilsynet) sier et produkt merket
som “fløteis” må inneholde minst 5%
fett, med protein fra en melkekilde
og ingen vegetabilske fettstoffer.
Nyhetsbrev
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KORN, KORNPRODUKTER, SAMT RIS, MAIS OG SOYA
Siste års økende avling av korn-råvarer har hatt en lagerøkning, referert til kap.3
i OECD-FAO AGRICULTURAL OUTLOOK 2018-2027, men denne rapporten kom før
2018 sesongen som har vist unormale værfenomener i alle verdensdeler.
Rapporten viser likevel til en prisendring av kornprodukter, denne har økning etter en nedgang som startet i 2014. I
rapporten vises det også til forventninger i lagerbeholdning versus produksjon og forbruk for både utviklingsland og
industrialiserte land, vist her for hvete (figur 2). Korn konsumet er estimert til 69million tonn høyere enn hva som vil
bli produsert, der også prognoser viser til en 2% årlig nedgang i produksjon . Markedsrapport fra International Grains
Council fra 23 august 2018 viser også til forventet prisøkning på korn produkter. Begge rapporter viser også til stabil
høy pris på ris-produkter selvom det er forventet sen innhøstingen av ris fra Thailand og Vietnam.

Det norske markedet må også belage seg på økning av priser på bakgrunn av globale forhold, og flere
leverandører har allerede varslet om
prisoppgang ved årsskifte. Produkter
fra utlandet bør det vises ekstra oppmerksomhet, samt utføre flere stikkprøver. Historiske rapporter som viser
til forbindelser som er blitt benyttet

Fig 2: Forventet prisutvikling
for ulike korn sorter
Kilde: OECD-FAO AGRICULTURAL
OUTLOOK 2018-2027

for å svindle med i ulike kornprodukter er bl.a. melamin, kalk, sand,
utgåtte råvarer, sudan-farger, ulike
stivelseserstatninger, m.m. (kilde:
Decernis Food Fraud Database, rapport kan bestilles fra Eurofins Food
& Feed). Det er ikke kun økt risiko
i bruk av uønskede tilsetninger/
erstatninger i produktene, men
selve kvaliteten på varene er også
forventet å bli redusert pga klimautfordringene.
To tilfeller med svindel av ris har
vært i nyhetsbildet. Den ene er fra
Pakistan der en distributør i Mbale
pakket om ris fra Mombasa (Jambo
i 50kg sekker) som pakistansk lokal
ris i mindre forpakninger. Dette til-

Fig 3: Søyler er beholdning,
stiplet linje er produksjon og hel
linje er forbruk.

fellet kan være et resultat av Kenya
Association of Manufacturers (KAM)
og landets myndigheter, inkludert
National Intelligence Service (NIS),
klarte å stoppe i Kenya. Her stoppet
de innførsel av 1million sekker med
ris som var uegnet for human konsum, samt 400 kontainere av frityr
olje fra Malaysia. I følge Directorate
of Criminal Investigations (DCI) fra
Pakistan så var denne risen sperret
og klassifisert som uegnet for human
konsum i Pakistan, den var utgått
med best før dato for tre år siden,
men fant likevel veien til Kenya. Slike
saker kan føles som det ikke berør
Europa, men slike varer kan likevel
finne sin vei til Europa gjennom
gjennom ulike ledd i verdikjeden.

Fig 4: IGC pris index fra 23 aug 2018
Kilde: GMR 491 – 23 August 2018

Kilde: OECD-FAO AGRICULTURAL
OUTLOOK 2018-2027
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FISK, SJØMAT OG KJØTT
Siste nytt på laksefronten er Kinas nye praksis om å merke regnbueørret som laks i
det kinesiske markedet.
China Fisheries Association (CFA)
måtte forklare om hvordan praksisen
med at regnbueørret fra det tibetianske platået er godkjent å merke
som laks “In the Chinese market, in
fact, what is commonly referred to
as salmon is a generic name for the
fish, and is not a scientific name.”

byer. Av restaurant prøvene var 52%
av varene feilmerket, mens 22% var
feilmerket i dagligvaren. Dette bør tas
i betraktning når vi leser Matvareimport Rapport fra Virke som viser til
en årlig importverdi vekst på 3,0% av
fisk og sjømat i perioden 2011-2017,
der Kanada står for en vekstrate på
5,2 (CAGR) i perioden.
FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) publiserte tidligere i år en rapport som tok
for seg ulike typer matsvindel langs
verdikjeden i fiskesektoren, fra bevisst feilmerking, utbytting av ulike
arter, bruk av vannbindende stoffer
for å øke vekten, mm. FAO Fisheries and Aquaculture Circular No.
1165 publikasjonen indikerer også redusere falsk praksis i mathandel. I
viktigheten for Codex Alimentari- tillegg må det utvikles retningslinjer
us Commission - for økt samarbeid for å standardisere mattrygghetsI Spania har det blitt sperret 45 tonn over landegrensene, samt utvikle instyrings-systemer og evaluering av
med tunfisk som har vært behan- ternasjonale prinsipper og retningsårbarhetsbestemmelser for matdlet på ulovlig vis; frossen tunfisk slinjer for å identifisere, håndtere og
svindel i fiskesektoren.
var tilsatt fargetilsetninger for så å
bli solgt som fersk tunfisk. Funnet er
en videre oppfølgning fra OPSON VII
operasjonen som ble rapportert tidligere i år. I tillegg til ulovlig behandlet tunfisk kommer det bekymringsmeldinger om betydelig overfiske av
tunfisk og annen fisk i det vestlige
Stillehav, det er estimert en kraftig
reduksjon av fiskestammene ned mot
utrydding innen 2048.
Kanada sliter med bevisst feilmerking
av fiskeprodukter. Nylig undersøkelse
gjort av OCEANA Canada viste at
44% av produktene som ble testet
Fig 5: Bilde fra OCENA rapport
var feilmerket; det ble undersøkt
382 prøver fra 177 ulike dagligvareKilde; OCEANA Canada
butikker og restauranter fra fem uilke
Nyhetsbrev

Side 9

HONNING, SUKKER OG SIRUP
Food regulator Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) har beordret
analyser på de mest kjente honning-merkene.
Overvåkningen kommer som et resultat av bekymringsmeldinger om
at produkter merket som honning er
egentlig sukker- eller maissirup produkter. Ny honningstandard er godkjent og vil tre i kraft fra 1 januar
2019.

Fra Decernis Food Fraud Database
kommer India som en topp kandidat når det gjelder matsvindel mht
produksjon av honning. Figur 6
viser de landene som har flest rapporterte tilfeller om matsvindel mht
honning-produksjon (ønskes det en
rapport fra Decernis Food Fraud Database ta kontakt med oss).
Australia sliter også med matsvindel i honning-produksjonen, der
landets største produsent har blitt
påvist matsvindel i sine produkter.
Produsenten Capilano’s Allowrie som
har merkevaren Mixed Blossom Honey, og som markedsfører seg med
100% honning har i en markedstest
blitt påvist å ikke være autentisk.
FIG 6: GEOGRAFISK OVERSIKT
OVER FLEST RAPPORTERTE TILFELLER AV MATSVINDEL MHT
HONNING-PRODUKSJON
KILDE: DECERNIS FOOD FRAUD
DATABASE
Nyhetsbrev
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KRYDDER OG AROMAER
Myndigheter i India fikk stoppet matsvindel av chili, gurkemeie og koriander som
var tilsatt ulike fargestoffer og iblandet blant annet hvete skall.
Tjenestemenn fant også 40 kontainere som inneholdt 1600 kg Poha pulver. Dette pulveret ble brukt som en
fyllvare i krydderet som ble sperret.
Franske myndigheter fant uregelmessigheter i 50% av krydder prøver
som ble testet, der saffran var den
som tronet høyest mht matsvindel.
En kanel-prøve var merket med opprinnelsesland Siri Lanka, men viste
seg å være fra Kina. Forfalskning
med fyllvarer som f.eks. salt, stivelse
og oliven «pomace» var i fokus under overvåkningen, da dette er kjent

matsvindelforbindelser for å reduser kostnaden på produktmassen. Det
som er mest skremmende er at 7%
av de analyserte prøvene inneholdt
udeklarerte allergener eller mangelfull deklarering i fransk tekst. Rapport fra Virke om matvareimporten
til Norge for 2011-2017 viser økt
importvolum med 0,5% årlig gjennomsnitt, der Frankrike har størst vekstrate på 12,5 CAGR.
Vaniljedyrkere i Madagasker må
daglig kjempe mot tyver som vil stjele
vaniljestenger. Det vises til at mindre
Fig 7: Figuren viser økt
importvolum av kaffe/ te/
krydder med 0,5% årlig
gjennomsnitt, der Frankrike
har størst vekstrate på 12,5
CAGR 2011-2017
Kilde: Virke Matvarimport
rapport 2011-2017

Fig 8: Vanilje priser 2015 –
2018
Kilde: BBC artikkel
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FORFALSKNING, FORTYNNING
OG TYVERIER

enn 1% av vanilje aroma i verden
kommer fra ekte vanilje. Største forbruket av vanilje er syntetisk laget. I
Europa og USA, må iskrem merket
“vanilje” inneholde ekte vanillin fra
vanilje. Hvis smaken kommer helt
eller delvis fra kunstige kilder, må
emballasjen deklarere “vaniljesmak”
eller “kunstig vanilje”. I figur 8 kan
vi se prisøkningen de siste årene på
ekte vanilje. Den økte prisen kan
skyldes klima (eks. syklonen Enawo
i 2017), men også arbeidet med å
befrukte manuelt vanilje-orkideen
da det kun er Melipona-bien som kan
bestøve disse blomstene. I kampen
mot tyvene er det fristende for bøndene å ta innhøstingen for tidlig, noe
som gir dårligere kvalitet av produktet. For å imøtekomme dette har myndighetene gitt faste datoer for når
innhøstingen kan starte.
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VIN, ØL OG SPRIT
EU-kontoret for intellektuell eiendom rapporterer at i EU er det € 2,8 milliarder i
tapt salg hvert år på grunn av falske viner og brennevin i markedet.
På bare ett år grep Interpol og Europol 26,4 millioner liter forfalsket
alkohol og mat, verdt en anslagsvis
230 millioner euro. En av løsningene
som diskuteres for å løse denne utfordringen for alkohol-produsentene
og for å beskytte sine varemerker, er
digital sporbarhet gjennom hele verdikjeden.
DIGITAL SPORBARHET
Digitale sporbarhetsløsninger gjør
det mulig å følge sine produkter fra
deres råvarer gjennom til produksjon

og hele veien til forbrukeren, takket
være sofistikert individuell merking
av hver flaske eller boks – og ikke
kun på produksjonsbatch.
Et to år langt prosjekt av franske myndigheter, påviste svindel av fransk
vin. De klarte å identifisere 4,6 millioner flasker som inneholdt spansk
vin, men forsøkt solgt som fransk
vin. Andre saker som kom frem var
etiketter’-/ tekst som var uleslige
mht opprinnelsesland for forbrukere,
eks. var opprinnelsesland som var
trykket under håndtaket i en bag-inbox vin.

ØKOLOGISKE VARER
US Department of Agriculture har annonsert et tre-trinns program for å forebygge
matsvindel av økologiske produkter.
Etter flere funn av matsvindel av
økologiske produkter fra Øst-Europa
i USA, har US Department of Agriculture annonsert et tre-trinns program
for å forebygge slik svindel. National
Organic Program står bak dette initiativet, som omhandler samarbeid
med globale partnere for å bedre
sporbarheten samt økt regulering av
kontrollen på økologiske produkter,

blant annet øke kompetansen ved
kontroll organene. Påfølgende tiltak
er et pilot-prosjekt bestående av ulike
aktører i verdikjeden som vil prøve
ut ulike løsninger for å motarbeide
matsvindel i økologiske produkter.
Forventniger til pilot-prosjektet er å
få frem beste praksis som kan deles
videre ut til de andre økologisk matvareprodusenter.
Nyhetsbrev
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ANDRE SAKER
EU Food Fraud Network & Administrative Assitance and Cooperation
(ACC) Report og RASFF Network (European Rapid Alert System for Food
and Feed) Report er publisert. Her
fokuserer man på ACC sin rapport
som tar for seg i større grad matsvindel, mens RASFF er mer fokusert på
mattrygghet. Rapporten viser til at
fisk og kjøtt varer topper antall rapporterte tilfeller av matsvindel, og
der feilmerking og substittuter er de
kategoriene som er mest rapportert.

FDA (Food and Drug Administration) kommer med en veiledning for
hvordan forebygge matsvindel. Dokumentet omhandler veiledning for
sårbarhetsanalyse, utarbeiding av
forebyggingsplaner og strategier for
identifiserte risikoprodukter, samt
hvordan sette opp prøveplan for å
verifisere forebygningsplanene.
Hvorfor er det viktig med informasjon om matsvindel som foregår
i utlandet? Rapport fra Virke om
matvareimporten til Norge for 20112017. Verdien av matvareimporten
har hatt gjennomsnittlig vekst på
6,3%, der størsteparten av importen
kommer fra Europa men det er ikke
et ubetydelig volum som kommer
fra andre verdensdeler. I 2017 vises
det til økning av verdi av matvareimporten, mens volumet (i tonn) har
hatt et lite fall.
Nyhetsbrev

Fig 9: Matsvindel
per gruppering,
Kilde: ACC rapport

Fig 10: Matsvindel
typer,
Kilde: ACC rapport

Fig 11: Verdi import
etter verdensdel,
Kilde: Virke rapport
Matvareimport 20112017
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ANBEFALTE ARTIKLER OM MATSVINDEL
The scientific challenges in
moving from targeted to
non-targeted mass spectrometric
methods for food fraud analysis:
A proposed validation workflow to
bring about a harmonized
approach.

Triple Concentrated Tomato Paste:
Discrimination between Italian
and Chinese Products.

SSR fingerprint reveals mislabeling in commercial processed
tomato products.

R. Consonni, L. R. Cagliani, M.
Stocchero, & S. Poretta. Publisert
i J. Agric. Food Chem. 2009, 57,
4506–4513.

Daria Scarano, Rosa Rao, Paolo
Masi, Giandomenico Corrado.
Publisert i Food Control 51 (2015)
397e401

Daniele Cavannaa, Laura
Righettib, Chris Elliott, Michele
Sumana. Publisert i Trends in Food
Science & Technology,
vol 80, 2018

KOMMENDE EVENTS
Eurofins Steins, i Danmark tilbyr kurs innen
sårbarhetsanalyse
Dato: 9. oktober, kl. 09:00 - 15:00
Sted: Ladelundvej 85, 6600 Vejen (Danmark)
Påmeldingsfrist: 1. oktober 2018
Første møte i Nettverksgruppen om Matsvindel & Forebygging i Norge
Dato: 31. oktober
Arrangert av Eurofins Food & Feed Testing Norge.
Sted: Eurofins, Møllebakken 50, Kambo
Tidspunkt: 09:30 – 15:30
Påmeldingsfrist: 1. oktober 2018

Nettverksgruppe om

MATSVINDEL

& FOREBYGGING
OPPSTART 31. OKTOBER

5th FoodIntegrity Conference, Nantes (Frankrike)
Dato: 14 – 15 november
Sted: Nantes, Frankrike
Konferansen er den siste i det fem år lange prosjektet
som har tatt på seg oppgaven av å konsolidere,
harmonisere og moblisere den europeiske mat bransjen
for å få frem økt fokus på matsvindel slik at forbrukers
tillit opprettholdes, samt beskytte merverdien som
skapes ved å merke matvarer som europeisk produsert.
Denne femte konferansen vil presentere sluttresultatene
av prosjektet, med fokus på sisteleddet som er
dagligvaren.
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Eurofins Food & Feed Testing Norway AS
Møllebakken 40, 1538 Kambo
+09450 (+47 21 00 51 00)
mat@eurofins.no
www.eurofins.no

