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BAGGRUND OG FORMÅL 

Ochratoksin A findes i en række fødevarer som f.eks. kaffe, lakrids, kakao, druesaft, rosiner, 

paprika, lakrids, vin mv. Traditionelt har kontrollen været fokuseret på korn og kornproduk-

ter, men andre produkter kan også bidrage væsentligt til indtaget af ochratoksin A.   

 

I nærværende rapport rapporteres resultater af 44 prøver, som er udtaget landsdækkende af 

fødevareafdelingerne fra den 7.marts til og med den 1. juli 2016 hos importører og ved en-

groshandelen. 

 

Analyserne blev foretaget af Fødevarestyrelsens laboratorium i Ringsted, Sektion for Fødeva-

rekemi, ved brug af en analysemetode med oprensning på immunoaffinitetskolonne samt 

kvantificering på HPLC. 

 

 

RESULTATER 

Der blev i alt analyseret 44 prøver. 

Oversigt over resultaterne er vist i nedenstående tabel. 

 

Indhold af ochratoksin A: 

Fødevarekategori Antal 

prøver 

Prøver 

med ind-

hold
1
 

Indhold af  

ochratoksin A i µg/kg 

ML
2
 i 

g/kg 

LOQ 

g/kg 

   Gennemsnit
1
 Min - maks   

Lakridsekstrakt  

(rålakrids) 

4 2 30,4 < 14,5 – 

46,0 

80 13 

Lakridsrod 1 1 7 7 20 7 

Rosiner 8 6 4,0 < 0,18 – 13 10 0,05 

Kaffe, ristet 9 1 2,1 2,1 5 0,5 

Græskarkerner 9 5 0,5 <0,18-0,99 - 0,1 

Kakao 7 5 0,68 <0,55-0,84 - 0,5 

Chiafrø 3 0 - - - 0,1 

Quinoa 1 0 - - - 0,1 

 
1
 Prøver med indhold over kvantifikationssgrænsen (LOQ) 

2
ML = Maksimal grænseværdi, fastsat i Kommissionens Forordning (EF) 1881/2006 

 



 

 

 

 

 

KONKLUSION OG VURDERING 

Der blev ikke fundet nogle signifikante overskridelser af EU’s grænseværdier for ochratoksin 

A. For rosiner blev der fundet 6 ud af 8 prøver med et gennemsnitligt indhold på 4,0 µg/kg.  

Der blev fundet én med et indhold på 13 µg/kg, men pga. måleusikkerheden på +/- 3 µg/kg 

overskred den ikke den maksimale grænseværdi.  

Der er for lakridsekstrakt (rålakrids) fundet indhold i 2 ud af 4 prøver. For lakridsrod blev der 

udtaget én prøve med et indhold på 7 µg/kg ochratoksin A. 

For ristet kaffe blev der fundet indhold i én ud af 9 prøver, men ingen overskridelse af EU 

grænseværdien. For græskarkerner blev der fundet indhold i 5 ud af 9 prøver og for kakao 

blev der fundet indhold i 5 ud af 7 prøver. Der er ingen grænseværdier for disse produkttyper, 

men indholdet blev ikke vurderet problematisk. Der blev ikke fundet indhold af ochratoksin A 

i hverken chiafrø eller quinoa. 
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