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Vurdering af fund af cadmium i kakao 

 

Opdrag 

I analyser af kakao er der fundet koncentrationer af cadmium på henholdsvis 0,9, 

1,26, 1,31 og 2,59 mg/kg. På den baggrund har Fødevarestyrelsen bedt DTU 
Fødevareinstituttet fortage en sundhedsmæssig vurdering af indtag af kakao med et 
sådant indhold af Cd. DTU blev bedt om en meget hurtig vurdering, og afleverede 

vurderingen samme dag som FVST sendte forespørgelsen. 

 

Konklusion 

Indtaget af Cd fra kakao vil kunne give et signifikant bidrag til det samlede indtag af 
Cd. Ved et middelindtag af kakao med et indhold på 2,59 mg Cd/kg vil der ikke 
kunne udelukkes en sundhedsmæssig risiko efter længere tids indtag. For P95 vil 

indtag af denne kakao kunne udgøre en sundhedsmæssig risiko efter længere tids 
indtag. Tilsvarende vil indtag af kakao med det lavest målte indhold på 0,9 mg Cd/kg 
kunne medføre at en sundhedsmæssig risiko ikke kan udelukkes for P95. Et 

middelindtag af denne kakao vil give et signifikant bidrag til indtaget af Cd, hvilket 
ikke er ønskeligt på grund af det høje indtag fra andre kilder.  

 

Usikkerhedsvurdering 

Der er usikkerhed omkring indtaget af kakao i befolkningen og også usikkerhed 
omkring indtaget af Cd fra alle kilder. Samlet betyder det, at der er væsentlig 

usikkerhed i eksponeringsberegningen. Indtaget af Cd er dog så højt, at 
usikkerheden på konklusionen er på det normale niveau. 

 

Risikovurderingen/udredningen 

De kritiske effekter af Cd er nyreskader. På baggrund af data fra epidemiologiske 

studier har EFSA fastsat et tolerabelt ugentligt indtag (TWI) til 2,5 μg/kg 
kropsvægt/uge (EFSA, 2009). 

Det gennemsnitlige indtag af Cd er for voksne i Danmark 0,18 µg/kg kropsvægt/dag 

svarende til 1,26 µg/kg kropsvægt/uge. Det vurderes er ca. 5 %, af den voksne 
befolkning overskrider TWI (DTU, 2013). Denne indtagsvurdering bygger delvist på 
analyser i fødevarer der blev gennemført for mange år siden, hvilket giver anledning 

til en del usikkerhed. I 2009 vurderede EFSA at det gennemsnitlige indtag af Cd i 
den danske befolkning til 2,26 µg/kg legemes vægter og 95 percentilen til 2,79 µg/kg 
legemes vægt. Beregninger gennemført på DTU viser dog, at EFSA overestimerer 

det danske indtag med minimum 0,5 µg/kg legemes vægt. Det er dermed vanskeligt, 
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at vurdere baggrundsindtaget af Cd, men der er ingen tvivl om, at det er højt i 
forhold til EFSA’s TWI på 2,5 µg/kg legemesvægt. 

 

En mindre forøgelse af det daglige indtag af Cd vil dermed ikke være ønskelig fra et 
sundhedsmæssigt synspunkt. Derfor er det vigtigt, at indtaget af Cd begrænses så 
meget som muligt. 

Kakao indgår i en række forskellige fødevare. Fra en alder af 8 år er indtaget af 
kakao konstant, men da kropsvægte stiger, falder indtaget af Cd med stigende alder. 
Derfor er der i denne vurdering taget udgangspunkt i børns indtag af kakao. Indtag 

af kakao og Cd ses i tabel 1.  

 

Tabel 1. Kakao og Cd indtag i forskellige befolkningsgrupper beregnet ved den højeste koncentration 

på 2,59 mg Cd/kg kakao. Indtaget af kakao er næsten konstant fra en alder af 8 år. Indtaget af Cd 

hos voksne vil være lavere grundet den højere legemes vægt.  

Aldersgruppe 

(år) 

Vægt 

(kg) 

Middel 

indtag 
kakao 

(g) 

P95 

indtag 
kakao 

(g) 

Indtag af Cd 

ved middel 
kakao indtag 

(µg/kg 

legemes 
vægt/uge) 

Indtag af Cd 

ved P95 
kakao indtag 

(µg/kg 

legemes 
vægt/uge) 

4-7 20 0,4 1,7 0,36 1,5 

8-10 30 0,7 2,0 0,42 1,2 

 

Det ses af tabellen at et middelindtag af kakao vil føre til et indtag af Cd på ca. 0,4 
µg/kg legemes vægt/uge og at P95 vil have et indtag på 1,2 – 1,5 µg/kg legemes 
vægt/uge. Ved et middelindtag af kakao vil der dermed være en signifikant forøgelse 

af det samlede indtag af cadmium. Når det tages i betragtning at indtaget af Cd fra 
andre kilder allerede for nogle dele af befolkningen overskrider TWI, konkluderes 
det, at der ikke kan udelukkes en risiko ved et middelindtag af kakao med 2,59 mg 

Cd /kg ved længere tid indtag. For P95 vil længere tids indtag af kakao med et Cd 
indhold på 2,59 mg/kg udgøre en sundhedsmæssig risiko.  

Ved indtag af kakao med et indhold af Cd på 0,9 vil børn i alderen 4-7 år have et 

middel indtag Cd på 0,13 µg/kg legemes vægt/uge og P95 et indtag på 0,5 µg/kg 
legemes vægt/uge. Ved dette indhold vurderes det, at der ikke kan udelukkes en 
risiko for P95 ved længere tids indtag af denne kakao. 

Der er usikkerhed omkring indtaget af kakao i befolkningen og også usikkerhed 
omkring indtaget af Cd fra alle kilder. Samlet betyder det, at der er usikkerhed i 
eksponeringsberegningen, men indtaget af Cd er så højt, at usikkerheden på 

konklusionen er på det normale niveau. 

Max Hansen 
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