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Risikovurdering af en bar
Opdrag
DTU Fødevareinstituttet er af Fødevarestyrelsen blevet bedt om at foretage en risikovurdering af
tilsætningen af calcium (1465 mg per 100 g) til en bar. Fødevarestyrelsen ønsker, at beregningerne
skal foretages ud fra følgende forhold:




det antages, at den pågældende bar erstatter indtaget af lignende produkter i kosten (i dette
tilfælde chokolade, barer og lignende),
i udregninger benyttes en 50. percentil (P50) for indtaget af calcium fra baggrundskosten og
indtaget af bar (chokolade, barer og lignende) sættes til P95,
vurderingen skal omfatte alle aldersgrupper.

Konklusion
Den ansøgte tilsætning af calcium til en bar fører ikke til overskridelser af de øvre tolerable grænser
for calcium.

Baggrund
Til at foretage en sundhedsmæssig vurdering af en fødevare beriget med vitaminer eller mineraler
anvender DTU Fødevareinstituttet en model for berigelse, som er baseret på følgende antagelse:
Det antages, at den pågældende fødevare, som ønskes beriget, erstatter indtaget af lignende
produkter i kosten. I forbindelse med vurderingen er det til beregningen antaget at indtaget af baren
vil svare til indtaget af chokolade, barer og lignende. For at beskytte storforbrugere af disse
fødevarer, regnes der med en 95. percentil for indtag af disse (P95), mens der for andre bidrag til
indtaget af calcium (baggrundskosten og andre berigede fødevarer) regnes med P50.
Det vurderes, hvorvidt indtaget af calcium fra alle kilder overskrider de respektive øvre tolerable
grænser for indtag1 i den generelle befolkning. For calcium dækker den øvre tolerable grænse
indtaget fra kosten, kosttilskud samt berigede fødevarer.
Ifølge bekendtgørelsen om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer (BEK nr. 1280 af

1

Øvre tolerable grænser for indtag af calcium (UL) fastsat af den Europæiske Fødevaresikkerheds Autoritet
(EFSA 2012).
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29/11/2017, bilag 1) er det tilladt at berige visse fødevarekategorier med calcium. Til at estimere
andelen af berigede fødevarer i de fødevarekategorier, som kan beriges i Danmark, og som der er
indtagsdata på, benyttes hollandske tal, som viser, at hhv. 22.6%, 23.3%, 1.6%, 27.1%, 4.1% og 15%
af indtaget af hhv. mælkebaserede drikkevarer, morgenmadscerealier, brød, yoghurt, chokolade og
læskedrik i Holland er beriget (van Rossum et al. 2011). Det antages derfor, at disse procenter af den
enkeltes indtag fra disse fødevarekategorier udgøres af produkter, der er beriget med den tilladte
mængde af calcium ifølge bekendtgørelsen.
Udover bidraget fra kosten indregnes bidraget fra en almindelig multivitamin/mineral tablet, idet den
seneste undersøgelse af danskernes forbrug af kosttilskud indikerer, at omkring halvdelen af den
voksne befolkning (53% af kvinderne og 48% af mændene), 43-63% af børn og unge i aldersgruppen
4-17 år og 32-53% af de 1-2 årige regelmæssigt indtager multivitamin- og mineraltilskud (Knudsen
VK 2014 og upublicerede data fra Danskernes Kostvaner, Spæd- og Småbørn, 2014-15). Der regnes
med et bidrag svarende til 100 % RI ifølge bekendtgørelsen om kosttilskud (BEK nr. 1239 af
27/11/2017) for de fleste næringsstoffer. For calcium regnes med et indhold på 200 mg calcium per
dag for aldersgruppen 1-10 år og 320 mg calcium per dag for voksne samt unge på 11 år og derover,
da dette svarer til det indhold af calcium man typiske ser i disse kosttilskud.

Vurdering
Af tabel 1 ses det estimerede indtag af calcium fra kosten alene og fra kosten inklusiv kosttilskud, når
indtaget af chokolade, barer og lignende erstattes af baren. Af tabel 2 ses de øvre tolerable grænser
for indtag af calcium i de respektive aldersgrupper.
Tabel 1. Samlet estimeret indtag* af calcium fra kosten alene og fra kosten inklusiv kosttilskud i de
respektive aldersgrupper.
1-2 år
Indtag fra kosten alene
calcium (mg/d)
647
Indtag fra kost og kosttilskud
calcium (mg/d)
847

4-6 år

7-10 år

11-14 år

15-17 år

Voksne
mænd

Voksne
kvinder

1213

1376

1420

1660

1946

1568

1413

1576

1740

1980

2266

1888

*

Indtagsdata stammer fra de nationale undersøgelser af danskernes kost, hhv. Danskernes Kostvaner, Spæd- og Småbørn,
2014-15 og Danskernes kostvaner 2011-13, Hovedresultater. DTU Fødevareinstituttet).

Tabel 2. Øvre tolerable grænser for indtag af calcium i de respektive aldersgrupper.
calcium (mg/d)

1-2 år
2500

4-6 år
2500

7-10 år
2500

11-14 år
2500

15-17 år
2500

Voksne
2500

På baggrund af beregningerne, hvor indtaget af chokolade, barer og lignende erstattes af den
berigede bar ses ingen overskridelser af de fastsatte øvre tolerable grænser for indtag af calcium.
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