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NOTAT 

Til Fødevarestyrelsen (FVST) 

Vedr. Vurdering af indholdet af 3-MCPD og glycidol (frit + esterbundet) i fø-
devare 

Fra DTU Fødevareinstituttet 8. Januar 2019 

DTU DOC nr. 19/00088 

Sundhedsmæssig vurdering af indholdet af 3-MCPD og glycidol (frit + ester-
bundet) i prøver af vegetabilske olier, kager og småkager 

Forespørgsel 

DTU Fødevareinstituttet er af Fødevarestyrelsen, blevet bedt om at foretage en sundhedsmæssig 
vurdering af indholdet af 3-monochloropropan-1,2-diol (3-MCPD) og glycidol samt deres fedtsyreestre 
i prøver af vegetabilske olier, kager og småkager. Indholdet af procesforureningerne pr.kg fedtstof er 
opført i tabel 1a. For fødevare der består af andre ingredienser end olie er koncentrationen omregnet 
til procesforureninger pr. kg prøve i tabel 1b. Stofferne er alle fundet som deres esterform (3-MCPD- 
of glycidyl-fedtsyreestre). Olierne er analyseret af Fødevarestyrelsens laboratorium i Århus. 

Tabel.1a: Prøver og fund af 3-MCPD, 2-MCPD og GE i µg/kg fedt 
ID nr. 3-MCPD* 2-MCPD* Glycidol* Fødevare 

Olier 
18035222 4400 ± 400 2000 ± 300 77 ± 16 Palmeolie (100)** 
18035223 3100 ± 200 1600 ± 200 58 ± 12 Palmeolie (100)** 
18037843 2020 ± 160 950 ± 120 117 ± 11 Palmeolie (100)** 
18037844 2070 ± 170 1060 ± 140 40 ± 8 Palmeolie (100)** 
18037950 2700 ± 200 1320 ± 170 60 ± 12 Palmeolie (100)** 
18045117 3000 ± 200 1500 ± 200 143 ±14 Palmeolie (100)** 

Kager 
18039932 3500 ± 300 1700 ± 200 1080 ± 100 Ananaskage (14,7)** 
18039933 2500 ± 200 1000 ± 130 1130 ± 110 Kokoskage (19,5)** 

Småkager 
18039787 3800 ± 300 1340 ± 180 1700 ± 160 Mariekiks (9,7)** 
18044670 3400 ± 300 1600 ± 200 210 ± 20 Kammerjunkere (21,7)** 
18044684 3200 ± 300 1600 ± 200 300 ± 30 Bastogne (17,3)** 

* frit + esterbundet, ** fedtprocent
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Tabel.1b: Prøver og fund af 3-MCPD, 2-MCPD og GE i µg/kg prøve 
ID nr. 3-MCPD* 2-MCPD* Glycidol* Fødevare 

Kager 
18039932 515 250 159 Ananaskage (14,7)** 
18039932 488 195 220 Kokoskage (19,5)** 

Småkager 
18039787 369 130 165 Mariekiks (9,7)** 
18044670 738 347 46 Kammerjunkere (21,7)** 
18044684 554 277 52 Bastogne (17,3)** 

* frit + esterbundet, ** fedtprocent

Fødevarestyrelsen har oplyst at ingen af de analyserede vegetabilske olier er tiltænkt salg i detail-
handlen og ingen er tiltænkt anvendelse i produktion af føde- og drikkevare målrettet småbørn eller 
spædbørn.  

Konklusion 

Vegetabilske olier 
Indholdet af 3-MCPD-fedtsyreeste i de 6 palmeolier er relativt højt i sammenligning med gennemsnits-
indholdet for vegetabilske olier (1093 µg/kg, MB, EFSA 2016), men de afviger ikke specielt fra gen-
nemsnitindholdet i palmeolie (2912 µg/kg, MB (medium bound), EFSA 2016), med undtagelse af prø-
ve 18035222, der ligger en del over gennemsnittet. For glycidyl-fedtsyreestrene ligger indholdet lavt i 
alle de seks palmeolier og langt under gennemsnittet for palmeolie (3955 µg/kg, MB, EFSA 2016) og 
vegetabilske olier (1268 µg/kg, MB, EFSA 2016).  

De her analyserede olier forhandles ikke i detailhandelen hvor de evt. kan blive brugt til hjemmelavet 
grød og olierne skal ikke bruges til produktion af fødevare målrettet små- og spædbørn. For højind-
tagsforbrugere af vegetabilske olier blandt børn (4 - 9 år), estimeres det at indtaget af 3-MCPD fra 
palmeolierne vil tangere EFSAs TDI (for prøve 18035222 er der en klar overskridelse) hvis der tages 
udgangspunkt i et scenarie hvor et barn får 20 % af sit olieforbrug fra de pågældende olier (i et 100 % 
indtagsscenarie ville alle olier overskride TDI markant). Som EFSAs beregninger viser så er der børn i 
EU som overskrider EFSAs TDI, og hvis disse børn samtidig har forkærlighed for produkter med et 
højt 3-MCPD indhold, så vil overskridelsen være endnu større. EFSA medtager endvidere heller ikke 
bidrag fra eks. kosttilskud (e.g. fiskeolie) eller et muligt bidrag fra hjemmetilberedning af mad. Palme-
olier er endvidere en hyppig anvendt olie i en lang række fødevare og har dermed stor indflydelse på 
borgernes samlede indtag af 3-MCPD. På den baggrund kan en sundhedsmæssig bekymring for an-
vendelse af de pågældende olier ikke afvises. Dette gælder særligt for de fire olier med indhold på 
2700 µg/kg og op. 
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Stoffer som glycidol der er genotoksiske og kræftfremkaldende er generelt uønskede i fødevare. Ind-
taget af glycidol fra raffinerede vegetabilske olier i almindelighed ligger på et niveau der medfører en 
sundhedsmæssig bekymring for store dele af befolkningen. Særligt palmeolie, i kraft af oliens udbred-
te anvendelse i mange forarbejdede fødevare i kombination med et højt gennemsnitsindhold af 
glycidyl-fedtsyreestre, bidrager til befolkningens eksponering. Indholdet af glycidyl-fedtsyreestre i de 
seks olier er dog overaskende lavt og vurderes derfor til at udgøre en lav grad af sundhedsmæssig 
bekymring.  

Kager og småkager 
Indtaget af 3-MCPD fra de analyserede kager og småkager udgør isoleret set, ingen sundhedsmæs-
sig bekymring. Men småkager og i særdelehed kager bidrager alle væsentligt til det samlede indtag af 
3-MCPD fra fødevare og som tidligere omtalt er der forbrugere hvis indtag overskrider EFSAs TDI. Der
foreligger således et sundhedsmæssigt rationale for at nedbringe eksponeringen fra disse kilder. For
alle de analyserede kager/småkager kan det mistænkes at der er anvendt vegetabilske olier med et
indhold et godt stykke over gennemsnitindholdet i vegetabilske olier, men ikke hvis der sammenlignes
med gennemsnitindholdet i palmeolier (se dog afsnit vedr. usikkerheder).

Vores indtag af raffinerede olie kommer fra en lang række af forskellige fødevare, og når det hele 
summes op, så er mange borgere eksponeret for glycidol på et niveau der giver anledning til en 
sundhedsmæssig bekymring. Der foreligger således et sundhedsmæssigt rationale for generelt at re-
ducere borgernes eksponering af glycidol. Dette kan i bagværk nok nemmest gøres ved at anvende 
raffineret olie med et lavt indhold af glycidyl-fedtsyreestre. Det kan mistænkes at der i de to kager 
samt i mariekiksene er anvendt olie der overskrider EU grænseværdier for indhold af glycidyl-
fedtsyreestre (se dog afsnit vedr. usikkerheder).   

Usikkerheder 
Som beskrevet i et nyligt notat fra DTU fødevareinstituttet (notat DTU DOC nr. 19/00097) så kan det 
ikke afvises at der kan dannes glycidyl-fedtsyreestre og mere sandsynligt 3-MCPD-fedtysreestre i be-
tydelige mængder under bagning af kager og mere sandsynligt i småkager. Det kan således ikke 
håndfast konkluderes at disse stoffer alene stammer fra de vegetabilske olier der er tilsat kagerne. 

En usikkerhed i beregningerne er, at der ikke regnes med et bidrag af 3-MCPD fra hjemmetilberedt 
mad. Ved stegning, bagning og fritering hvor der bruges fedtstoffer kan der dannes yderligere 3-
MCPD (frit og/eller esterbundet). Eks. viste et forsøg med grilning af oliemarineret kød at der blev 
dannet 3-MCPD (Schallschmidt et al., 2012). Der er pt. ikke data til at estimere hvor meget 3-MCPD 
befolkningen bliver udsat for på grund af hjemmetilberedning af maden, men et yderligere bidrag til 
den samlede eksponering er forventeligt. 
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En væsentlig usikkerhed er hvor meget mærkeloyalitet (”brand loyalty”) kan forøge forbrugernes ek-
sponering over gennemsnitsniveauet. Denne usikkerhed er særligt relateret til vurderingen af indtaget 
blandt børn og voksne.  

Baggrund 

3-MCPD og 2-MCPD
3-MCPD og 2-MCPD tilhører en gruppe af procesforureninger der benævnes chloropropanoler. 3-
MCPD har været kendt i en længere række år og Scientific Committee on Food (SFC) vurderede før-
ste gang stoffet tilbage i 1994 (SCF, 2001). Fra oprindeligt at være en kendt nicheforurening i soja-
sovs og hydrolyserede planteproteiner, er 3-MCPD nu blevet fundet i en lang række fødevareproduk-
ter (på esterform). Relativt høje koncentrationer i form af 3-MCPD-fedtsyreestre er de senere år blevet
fundet i raffinerede vegetabilske planteolier og margarine (Larsen, 2009). På den baggrund udsendte
EFSA en opgørelse over indholdet af 3-MCPD i en række fødevaregrupper der blev analyseret mel-
lem 2009-2011 (EFSA, 2013) og både JECFA (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives)
og EFSA udsendte i 2016 en risikovurdering for 3-MCPD (EFSA, 2016; JECFA, 2016). EFSA og
JECFA var imidlertid uenige om måden hvorpå Benchmark Dose Modellering skulle udføres i forbin-
delse med risikovurderingen af 3-MCPD, hvilket fik EFSA til at revurdere sin tilgang og i 2018 frigav
EFSA en ny risikovurdering for 3-MCPD (EFSA, 2018).

3-MCPD er fundet kræftfremkaldende i rotteforsøg. SCF, JECFA og EFSA har alle vurderet at stoffet
ikke er genotoksisk in vivo hvilket har muliggjort fastsættelsen af et tolerabelt dagligt indtag (TDI).
TDI´en er baseret på en forøget forekomst af hyperplasi i nyrerne på hanrotter, hvilket blev set i et 2
års rotte karcinogenicitetsstudie fra 1993 (Bakhiya et al., 2011; SCF, 2001). Denne effekt af 3-MCPD
er blevet underbygget i et nyere rotteforsøg, hvor der ligeledes blev set en forøget forekomst af nefro-
pati blandt hanrotter i alle dosisgrupper (Cho et al., 2008). JECFA (2016) har fastsat en gruppe PMTDI
på 4 µg/kg legemsvægt pr. dag for 3-MCPD + 3-MCPD-fedtsyreestre. EFSA (2018) har tilsvarende
fastsat en tilsvarende gruppe TDI, men kom frem til en TDI på 2 µg/kg legemsvægt pr. dag. Både
JECFA og EFSA tager udgangspunkt i studiet af Cho et al. (2008) i forhold til fastsættelsen af deres
TDI.

Sideløbende med dannelsen af 3-MCPD, dannes det beslægtede stof 2-MCPD. Både EFSA og 
JECFA har dog vurderet datagrundlaget pt. som værende for utilstrækkeligt til at der kan fastsættes 
en TDI. Stoffet analyseres typisk sideløbende med indholdet af 3-MCPD, så evt. grænseværdier kan 
hurtig effektueres, hvis der på et senere tidspunkt skulle vise sig at være et sundhedsfagligt grundlag 
for dette. 
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3-MCPD-fedtsyreestre
Ud over frit 3-MCPD findes 3-MCPD (og 2-MCPD) også bundet til fedtsyreestre. 3-MCPD-
fedtsyreestre kan findes i høje niveauer i raffinerede planteolier og fiskeolier. Der foreligger kun få tok-
sikologiske studier udført på 3-MCPD-fedtsyreestre, men når 3-MCPD-fedtsyreestre hydrolyseres in
vivo så frigives 3-MCPD fra disse estre. Studier viser at over 80 % af estrene hydrolyseres (Abraham
et al., 2013; Barocelli et al., 2011). På det nuværende vidensgrundlag er det derfor berettiget at om-
regne koncentrationen af 3-MCPD-fedtyreestre til den ækvimolære koncentration af frit 3-MCPD i for-
bindelse med risikovurderinger. Det er da også den praksis der anvendes af Bundesinstitut für Risiko-
bewertung (BfR) i Tyskland og senest er anbefalet af EFSA (2016, 2018); JECFA (2016).

Eksponeringsberegninger fra EFSA (2016) viser at EU borgernes gennemsnitlige indtag af 3-MCPD 
og 3-MCPD-fedtsyreestre ikke overskrider EFSAs TDI på 2 µg/kg legemsvægt pr. dag. Men for de 
spædbørn, småbørn og børn der har det højeste indtag af 3-MCPD (3-MCPD + 3-MCPD-
fedtsyreestre, 95 percentilen) så var der overskridelser af TDI værdien (op til 2,6 µg/kg legemsvægt 
pr. dag).  

EFSA opgav i 2016 ikke nationale eksponeringsdata, men i 2013 viste beregninger for Danmark at 
børns gennemsnitlige indtag var på 0,97 µg/kg legemsvægt pr. dag, mens at for børn der havde et 
højt indtag (95 percentilen) så var indtaget på 1,87 µg/kg legemsvægt pr. dag. Blandt unge der havde 
et højt indtag (95 percentilen) af 3-MCPD + 3-MCPD-fedtsyreestre, lå indholdet på 1,07 µg/kg legems-
vægt pr. dag. Der skal dog hertil bemærkes at der tillige kan være et betydeligt indtag fra hjemmetilbe-
redning af mad samt bidrag fra visse kosttilskud (e.g. fiskeolie). Disse bidrag indgår ikke i EFSAs ek-
sponeringsvurdering. EFSA har heller ikke beregnet effekten af evt. mærkeloyalitet overfor produkter 
med et højt indhold af 3-MCPD-fedtsyreestre. 

Glycidol og glycidyl-fedtsyreestre 
Ud over chloropropanolerne kan der ligeledes dannes glycidyl-fedtsyreestre i raffinerede plante- og fi-
skeolier. Glycidyl-fedtsyreestre hydrolyseres in vivo til stoffet glycidol. IARC (2000) har indplaceret 
stoffet i gruppe 2A (formodentlig kræftfremkaldende for mennesker). Glycidol er ud over at være kræft-
fremkaldende ligeledes vurderet genotoksisk hvilket vil sige DNA skadeligt (Bakhiya et al., 2011; 
EFSA, 2016; JECFA, 2016). Dette betyder at der ikke kan fastsættes et nedre niveau for et sikkert ind-
tag og dermed fastsættes en TDI værdi. I stedet har EFSA (2016) beregnet en såkaldt eksponerings 
margin, MOE (margin of exposure). MOE beregnes ved at dividerer den af EFSA beregnede T25 
værdi for glycidol (10.200 µg/kg legemsvægt pr. dag) med eksponeringen (i µg/kg legemsvægt pr. 
dag). Den sundhedsmæssige bekymring anses for at være lille hvis MOE (for glycidol) ligger over 
25.000. Beregninger fra EFSA (2016) viser, at for børn og spædbørn med et gennemsnitteligt indtag 
af glycidyl-fedtsyreestre (median data på tværs af kostundersøgelser) ligger MOE under 25.000, mens 
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at MOE også ligger under 25.000 for samtlige aldersgrupper blandt de borgere der har det højeste 
indtag af glycidyl-fedtsyreestre (95 percentilen, median data). JECFA (2016) bruger en anden bereg-
ningsmæssig tilgang end EFSA. I sidste ende er der dog ikke nogen større forskel mellem EFSA og 
JECFAs vurderinger og begge videnskabelige paneler udtaler en sundhedsmæssig bekymring i for-
hold til befolkningernes indtag af glycidyl-fedtsyreestre.  

I forhold til den videre vurdering tages der udgangspunkt i EFSAs seneste vurderinger (EFSA, 2016, 
2018) 

DTU-Fødevareinstituttets vurdering 

Generelt - Vegetabilske olier 
Den potentielt mest eksponerede befolkningsgruppe er spædbørn, hvis grøden er tilsat raffineret ve-
getabilsk olie (industrielt eller hjemmelavet). Men eftersom ingen af de analyserede produkter sælges 
direkte til private eller skal bruges til produktion af spædbørns/småbørnsgrød, så vurderes denne an-
vendelse ikke som værende relevant for den videre vurdering i dette tilfælde. Her ud over er det børn 
under 10 år der udgør den mest eksponerede befolkningsgruppe i kraft af deres større indtag af vege-
tabilske olier og fedtstoffer pr. kg legemsvægt sammenlignet med ældre forbrugere. I forhold til den vi-
dere vurdering er der derfor taget udgangspunkt i de 4-9 årige børn. 

Vegetabilske olier - Børn 
Data fra DTUs kostdatabase (2011 – 2013) viser at børn i alderen 4-9 år med en gennemsnitlig le-
gemsvægt på 26,0 kg i gennemsnit dagligt indtager 23,7 g vegetabilske olier og fedstoffer købt som 
sådan i detailhandelen eller fra industrielt forarbejde fødevare tilsat vegetabilske olier og fedstoffer, 
eks. brød, chips, m.m. (50 percentilen, 25,3 g). Børn med et højt indtag af vegetabilske olier indtager 
hhv. 38,4 g pr. dag (95 percentilen) og 42,0 g pr. dag (97,5 percentilen). I forhold til den videre vurde-
ring tages der udgangspunkt i et scenarie hvor et barn indtager 80 % af vegetabilske olier og fedtstof-
fer med et gennemsnitsindhold af 3-MCPD (1093 µg/kg, MB, EFSA 2016) og de sidste 20 % fra en af 
de seks palmeolier (tabel 2). I parentes er angivet hvis et barn fik 100 % af sit indtag af vegetabilske 
olie fra det pågældende produkt.  

Tabel 2: Indtag af 3-MCPD* fra analyserede vegetabilske olier (20 %) + øvrige kilder (80 %) 
Børn: 4-9 år Palmeolie (18035222) Palmeolie (18035223) Palmeolie (18037843) 

µg/kg lgv**. pr. dag µg/kg lgv.** pr. dag µg/kg lgv.** pr. dag 
Gennemsnit 1,6 (4,0)# 1,4 (2,8)# 1,2 (1,8)# 
50,0 percentil 1,7 (4,3)# 1,5 (3,0)# 1,2 (2,0)# 
95,0 percentil 2,6 (6,5)# 2,2 (4,6)# 1,9 (3,0)# 
97,5 percentil 3,2 (7,1)# 2,7 (5,0)# 2,2 (3,3)# 
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Palmeolie (18037844) Palmeolie (18037950) Palmeolie (18045117) 
µg/kg lgv**. pr. dag µg/kg lgv.** pr. dag µg/kg lgv.** pr. dag 

Gennemsnit 1,2 (1,9)# 1,3 (2,5)# 1,3 (2,7)# 
50,0 percentil 1,3 (2,0)# 1,4 (2,6)# 1,4 (2,9)# 
95,0 percentil 1,9 (3,1)# 2,1 (4,0)# 2,2 (4,4)# 
97,5 percentil 2,2 (3,3)# 2,5 (4,4)# 2,6 (4,8)# 

* frit + esterbundet, ** legemsvægt, # v. 100 % indtag af analyseret olie

De seks olier giver et betydeligt ekstra bidrag af 3-MCPD-fedtsyreestre, selv om olierne kun vægter 
med 20 % i scenariet (hhv. 61 %, 37 %, 17 %, 18 %, 29 % og 35 %). Dette føre til at 4 ud af de 6 olier 
overskrider EFSAs TDI på 2 µg/kg legemsvægt pr. dag for 95 percentilen og for 97,5 percentilen over-
skrider alle olier TDI. Det skal bemærkes at produkterne i stort omfang ”lukrerer” på at gennemsnits-
indholdet i vegetabilske olier er markant lavere end i de analyserede produkter, hvilket kan ses ved at 
sammenlige beregninger for et 100 % scenarie (tabel 2, tal i parentes). I palmeolie er gennemsnits-
indholdet af 3-MCPD-fedtsyreestre dog markant højere end i andre vegetabilske olier (2912 µg/kg, 
MB, EFSA 2016).  

For glycidyl-fedtsyreestre ligger indholdet i de seks prøver (40 – 146 µg/kg) langt under gennemsnits-
indholdet af glycidyl-fedtsyreestre i vegetabilske olier (1268 µg/kg, MB, EFSA 2016) og det bliver end-
nu mere markant når der sammenlignes med gennemsnitsindholdet i palmeolie (3955 µg/kg, MB, EF-
SA 2016). Stoffer som glycidol der er genotoksiske og kræftfremkaldende er generelt uønskede, men 
indholdet i de seks olier udgør kun en lav grad af sundhedsmæssig bekymring. Analyserne af de seks 
palmeolier, viser at der kan fremstilles palmeolie med et indhold af glycidyl fedtsyreestre, langt under 
det nuværende gennemsnitsindhold i palmeolie. Analyserne peger tillige på at der muligvis er sket en 
markant reduktion i indholdet af glycidy- fedtsyreestre i de palmeolier der bruges indenfor EU. 

Kager 
Der er i DTUs kostdatabase (2011-2013) data for indtag af kager (wienerbrød, flødeskumskager, pan-
dekager, gærhævet kagebagværk samt småkager er undtaget fra det estimerede indtag af kage). 
Som for vegetabilsk olie er det børnene (4-9 år) der har det største indtag pr. kg legemsvægt. Bereg-
ningerne er derfor baseret på indtaget af kager blandt de 4-9 årige (”users only” data, tabel 3).  

Tabel 3: Indtag af 3-MCPD* hvis kageindtaget dækkes 100 % af de analyserede kager 
Børn: 4-9 år Ananaskage (18039932) Kokoskage (18039933) 

µg/kg lgv**. pr. dag µg/kg lgv.** pr. dag 
Gennemsnit 0,5 0,5 
50,0 percentil 0,4 0,4 
95,0 percentil 1,2 1,1 
97,5 percentil 1,6 1,6 

* frit + esterbundet, ** legemsvægt
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Beregningerne i tabel 3 er baseret på at hele kageindtaget kommer fra de analyserede kager, hvilket 
er en klar overestimering, eftersom stort set alle varierer deres indtag af kagetyper. Men det demon-
strerer at kager som fødevaregruppe, bidrager ganske betydeligt til mange borgeres indtag af 3-
MCPD, hvis indholdet ligger på niveau med hvad der er fundet i de pågældende kager (indtaget udgør 
over halvdelen af TDI for 95 percentilen). Indholdet af 3-MCPD-fedtsyreestre ligger da også i den høje 
ende for kagerne. Ifølge EFSA 2016 så er P95 indholdet i kager 518 µg/kg (MB, alle typer kager). Der 
er således et sundhedsmæssigt rationale for at der arbejdes for at nedbringe indholdet af 3-MCPD-
fedtsyreestre i kager, særligt kager som disse der har et højt indhold af 3-MCPD-fedtsyreestre. 

Indholdet af glycidyl-fedtsyreestre i kagerne ligger over gennemsnittet for kager, men ikke voldsomt 
meget over og det ligger et godt stykke fra 95 percentilen (585 µg/kg, MB, EFSA 2016). Hvis der om-
regnes til glycidyl-fedtsyrestre i fedtstoffet så ligger indholdet lidt under gennemsnittet for vegetabilske 
olier og betydeligt under gennemsnittet for palmeolie (EFSA 2016). Men for stoffer som glycidol der er 
kræftfremkaldende og genotoksiske, regnes der ikke med nogen nedre grænse for et sikkert indtag og 
som resultaterne for palmeolie analyserne viser, så burde der være gode muligheder for at sænke 
indholdet af glycidyl-fedtsyreestre i kagerne, også selv om der anvendes palmeolie. 

Småkager 
Der er i DTUs kostdatabase (2011-2013) data for indtag af småkager. Som for vegetabilsk olie er det 
børnene (4-9 år) der har det største indtag pr. kg legemsvægt. Beregningerne er derfor baseret på for 
indtaget af kager blandt de 4-9 årige (”users only” data, tabel 4).  

Tabel 4: Indtag af 3-MCPD* hvis småkageindtaget dækkes 100 % af de analyserede kager 
Børn: 4-9 år Mariekiks (18039787) Kammerjunkere (18044670) Bastogne (18044684) 

µg/kg lgv**. pr. dag µg/kg lgv.** pr. dag µg/kg lgv.** pr. dag 

Gennemsnit 0,1 0,2 0,2 
50,0 percentil 0,1 0,1 0,1 
95,0 percentil 0,3 0,7 0,5 
97,5 percentil 0,4 0,8 0,6 

* frit + esterbundet, ** legemsvægt

Beregningerne i tabel 4 er baseret på at hele indtaget af småkager kommer fra de analyserede kager, 
hvilket er en klar overestimering, eftersom stort set alle varierer deres indtag af småkager. Indtaget af 
småkager udgør omkring 1/3 af kageindtaget og er således en mindre eksponeringskilde til 3-MCPD 
og glycidol end kager. Småkager bidrager dog stadig væsentligt til det samlede indtag, særligt vis ind-
holdet ligger på niveau med de her analyserede prøver. Der er kun udført et begrænset antal analyser 
af indholdet af 3-MCPD fedtsyrester i kager (herunder småkager), men disse analyser peger på at 
indholdet i de tre analyserede småkager er højt, særligt i kammerjukerne og bastogne småkagerne, 
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hvilket kan skyldes et højt indhold af 3-MCPD-fedtsyreestre i den anvendte vegetabilske olie. Der er 
der usikkerhed om der også kan dannes 3-MCPD-fedtsyreestre og glycidyl-fedtsyreestre under bag-
ningen (se notat DTU DOC nr. 19/00097).  

Indholdet af fedtsyreesterbundet glycidol i kammerjukerne og bastogne småkagerne ligger under gen-
nemsnittet for kager (EFSA 2016), mens indholdet er noget højere i mariekiksene, hvilket muligvis 
skyldes at der er brugt vegetabilsk olie med et langt større indhold af glycidyl fesdtsyreestre end tilfæl-
det er for de to andre produkter (bemærk dog tidligere nævnte usikkerhed vedr. dannelse under bag-
ning).  
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