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Akrylamid i livsmedel

Varför ska vi analysera akrylamid?

Den 19 juli 2017 röstade EU-länderans före-
trädare ja till ett förslag från kommissionen 
om att minska förekomsten av akrylamid i 
livsmedel. 

När den nya förordningen, som är tänkt 
att träda i kraft 2018, börjar gälla kommer 
livsmedelsföretagen att få en åtgärdsnivå 
att förhålla sig till. Företag vars livsmedel 
överstiger åtgärdsnivån för akrylamid mås-
te arbeta aktivt för att minska mängden av 
ämnet i sina produkter.

Eurofins erbjudande

Eurofins har en lång och gedigen erfarenhet 
av akrylamidanalyser och vår verksamhet 
genomsyras av kvalitet och säkerhetstänk. 
Vi hjälper dig att säkerställa illsammans tar 
vi fram ett kontrollprogram anpassat efter 
din verksamhet.

Våra akrylamidanalyser är ackrediterade.

Kvalitet är vårt ledord – det syns bl a genom att vi har ackrediterat de flesta av våra analysmetoder. Ackreditering betyder
att vi har rätt kompetens och uppfyller fastställda krav inom våra resp områden. Läs gärna mer på swedac.se.

Akrylamid bildas vid kraftig upphettning, genom ugnsbakning, frite-
ring och rostning, av bland annat kaffe och stärkelserika livsmedel 
så som potatischips, pommes frites, bröd och frukostflingor. Akryla-
mid är klassat som ett cancerframkallande ämne.
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Kontakta oss gärna så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!
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Eurofins är en av världens största laboratioriegrupper, med kemiska och mikrobiologiska analyser till kunder inom bland annat lantbruk, livsmedel, miljö och läkemedel. 
Vi har drygt 40 000 anställda och 650 laboratorier i 45 länder världen över. I Sverige utför vi analyser på våra laboratorier i Lidköping, Jönköping, Stockholm, Uppsala 
och Kristianstad.
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