4. marts 2016

Fødevareægthed
Efter hestekødsskandalen i
2013 og honningforfalskning
for nyligt, har kunder og producenter fået mere fokus på
fødevareægthed og fødevareforfalskning.
Forfalskningsmetoder bliver mere og
mere avancerede og derved også
sværere at påvise ved de klassiske
analyser, da de oftest bliver designede
til at kunne omgå analyserne. Det er
derfor blevet nødvendigt at anvende
mere specifikke analyser for at kunne
påvise forfalskning. Eurofins har investeret i udvikling og research for at
kunne tilbyde de bedst egnede metoder til hver enkelt sag med ægthedskontrol.
Vi er nyskabende indenfor
DNA-analyser af fødevarer. Vi har
forbedret sikkerheden og sikret vores
kunders fødevareægthed. Eurofins har
patent på SNIF-NMR® teknologien
(site-specific natural isotope fractionation)og de tilhørende analysemetoder,
og vi skræddersyer analyserne til det
enkelte produkt.
Eurofins tester for tilsætning af andre
stoffer, end der er deklareret på varen,
varens indhold af f.eks. frugt, kontrol
af råvarer, verificerer oprindelsesland,
botanisk oprindelse, og mange andre
aspekter.
Produkter i farezonen
Frugtjuice og juicebaserede produkter: Påvisning af tilsætning af sukker,
vand, farvestoffer, andre frugter eller
andre tilsætningsstoffer, end der er
deklarerede, bestemmelse af frugtindhold, kontrol af oprindelsesland
Vin, cider: Påvisning af chaptalisering,
sødestoffer, fortynding eller tilsætning

af glycerol, verificering af produktionsprocesserne i mousserende vine,
kontrol af den geografiske og botaniske oprindelse
Alkohol, øl: Kontrol af alkoholens
botaniske oprindelse, påvisning af
tilsætning af vand, sukker eller aromaer (efter gældende lovgivning og/
eller specifikationer)
Honning, ahornsirup, agavesirup:
Påvisning af tilsætning af sukker eller
andre ikke-deklarerede tilsætningsstoffer, kontrol af oprindelsesland
Aromaer: Verifikation af betegnelsen
«naturlig aroma fra X» (vanilje, anis,
bitter mandel, kanel, lavendel, frugt,
pebermynte), kontrol af råvarer
Kaffe, te og planteekstrakter: Differentiering mellem Arabica og Robusta,
kaffe og cikorie, osv., verifikation af
naturlig eller syntetisk oprindelse af
koffeinen i te, kaffe eller drikke der
indeholder guarana, kontrol af oprindelsessted
Kødbaserede produkter: Verifikation
af dyreart, kontrol af oprindelsessted
Fisk: Kontrol af art og produktionsart
(vild eller opdræt)
Mælkeprodukter: Bekræftelse af anvendt foder (græs eller majsensilage),
påvisning af vareforfalskning, verifikation af dyreart, analyse af anvendte
aromaer (f.eks.: frugt, vanilje), kontrol
af oprindelsessted
Korn: Bekræftelse af art, kontrol af
oprindelsessted
Basmatiris: Kvantificering af Basmatiris i en risprøve
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Svindel med honning
I EU-resolutionen fra januar 2014
udarbejdede medlemmer af EU-parlamentet en liste over produkter, der
har en høj risiko for fødevareforfalskning. Her står honning på deres liste.
Den mest udbredte form for svindel med honning er forfalskning,
typisk ved tilsætning af sukker. Der
eksisterer dog andre typer svindel,
for eksempel fejlagtig deklaration af
botanisk og geografisk oprindelse. En
fejlfri sporbarhed er derfor afgørende
for honning og andre bikubeprodukter for at sikre en god og bæredygtig
biavlssektor.

Ved analyse af honning, kan denne
metode simultant:

En unik og pålidelig metode
Eurofins laboratoriet i Nantes har
udviklet en ny analysemetode til
at teste forskellige slags honning.
Metoden er udviklet i et samarbejdende forskningsprojekt og forbedrer
påvisning af forfalskning betydeligt.
Den anvendte teknik er high resolution Nuclear Magnetic Resonance
(NMR) profilering. Det er en innovativ
og effektiv teknik, der giver en lang
række information.

• Kvantificere de primære sukkertyper (glukose, fruktose, sakkarose)
Fordele ved Eurofins’ metode

• Påvise tilføjelse af udefrakommende sukker (uanset kilde: sukkerrør, majs, roer, hvede, ris, osv.).
• Verificere blomsteroprindelsen af
honning deklareret på produktets
emballage (enkeltblomsthonning)
• Påvise forskellige uregelmæssigheder som for eksempel voldsom
varmebehandling (måling af 5-HMF)
eller gæring

• En innovativ og enestående
præstation sammenlignet med
andre analysemetoder på markedet:
afsløring af forfalskning kan ikke
omgås ved at anvende sukkersirup
uden isotopiske eller molekylære
“markører”
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• Et globalt spektralfingerprint, der
kan påvise både forfalskning og
mulige ændringer, derved er det ikke
nødvendigt med yderligere analyser
• En effektiv analyse, der kræver
minimal prøveforberedelse
• Høj pålidelighed ved resultaterne,
da de sammenlignes i en global database med autentisk honning
• En metode, der er egnet for alle
typer honning (honning fra blomster
og honningdug, enkelt blomst eller
flere blomster)
• Et anerkendt laboratorie med
25 års erfaring indenfor test af
fødevareægthed
Yderligere analyser
For en komplet kontrol af honningprodukter tilbyder Eurofins også test af
honningens oprindelsessted (isotopanalyse).

