
Food

Få kontroll på fusket med kryddor
- våra analyser ger svar på kvalitet, äkthet, ursprung och innehåll

Fusk med kryddor och kryddors kvalitet är histo-
riskt sett ett väletablerat problem. Även i nutid möts 
importörer och kryddproducenter av utmaningar med 
olika typer av kryddfusk. När EU nyligen gjorde en 
genomlysning av det internationella matfusket, finns 
kryddor med på topplistan av de tio produktområden 
där fusk är vanligast förekommande. * ”Report - on 
the food crisis, fraud in the food chain and the control 
thereof (2013/2091 (INI)”. 

Tillvägagångssätten vid kryddfusk är många och 
varierade, bland annat så finns flera fall där man 
tillsatt otillåtna färgämnen, som ex Sudan 1, för att 
öka varans värde.

Det är också vanligt att man späder ut kryddor, att 
man blandar en dyrare krydda mot billigare liknande 
sorter, eller till och med helt orelaterad bulkmaterial. 
På senare tid har avslöjats ett flertal olika fall där 
kryddor blandats ut med skalrester från nötter. Dessa 
skalrester innehåller odeklarerade allergener. Fusk 
av den här karaktären kan innebära ren livsfara för 
personer med svår allergi. 

Olika typer av bekämpningsmedel används vid kryd-
dodlingar och det är viktigt att kontrollera att kryd-
dorna inte innehåller mer än vad som är tillåtet enligt 
gällande gränsvärden. Om kryddor säljs som ekolo-
giskt producerade är det självfallet viktigt att utesluta 
förekomsten av bekämpningsmedel.

Det är också viktigt att hanteringen av kryddorna 
gjorts på ett hygieniskt korrekt vis så att det inte 

innebär någon hälsorisk för konsumenten och då är 
analyser av patogena mikroorganismer som salmo-
nella extra viktig.

Eurofins erbjudande
För att minska risken att utsättas för fusk med kryd-
dor krävs att branschen är engagerad och genom-
för omfattande och regelbundna kontroller av sina 
produkter genom hela kedjan, från leverantörsled, 
råvaror till slutprodukt.

För kryddbranschen erbjuder vi ett brett utbud av 
relevanta analyser, bland annat analys av allerge-
na proteiner samt kontroll av kryddornas äkthet. 
Vid äkthetsanalyser erbjuder vi DNA baserad arti-
dentifikation, vi kontrollerar kryddornas renhet och 
sammansättning med High Resolution NMR och vi 
kan genom isotopreferenser verifiera kryddornas ur-
sprung. Vi kan också erbjuda analys av färgämnen, 
pesticider, mykotoxiner (ex ochratoxin), tungmetaller, 
aktiva substanser, mineraler, vitaminer och närings-
ämnen etc.

Eurofins verksamhet genomsyras av kvalitet och sä-
kerhetstänk och vi erbjuder en rad olika mikrobiolo-
giska analyser på området kryddor som ex totalantal, 
e.coli, bacillus cereus, mögel och salmonella. Utöver 
analyser kan vi även erbjuda skräddarsydda utbild-
ningar anpassade för kryddbranschen med fokus på 
mikrobiologi.

Läs mer
http://www.eurofins.se/tjanster/livsmedel/redlighet.html

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.



Nedan är ett axplock av analyser vi kan erbjuda som 
är relevanta för kryddsegmentet.

Kemiska analyser
• Äkthet
• Renhet
• Artidentifikation
• Ursprung
• Allergener
• Färgämnen
• Pesticider
• Aktiva substanser (allyl, kapsacin, kapsantin, 

kurkumin, kumarin, piperin etc)
• Mykotoxiner
• Tungmetaller
• Mineraler
• Vattenhalt
• Askhalt
• Eterisk olja

Mikrobiologiska analyser
• Salmonella
• E.coli
• Totalantal
• Bacillus cereus
• Clostridium
• Mögel

Kontakta oss så tar vi tillsammans fram ett fullstän-
digt kontrollprogram anpassat efter din verksamhet.

www.eurofins.se

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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