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økologi og tilsætningsstoffer
■ Økologi er rene varer
Der er meget skrappe begrænsninger på
hvilke tilsætningsstoffer (E-numre), de
økologiske producenter må bruge.

■ Forsigtighed først
Inden et tilsætningsstof kan komme på
listen over tilladte ingredienser i økologi
ske produkter, skal det igennem en særlig
vurdering hos fødevaremyndighederne i
EU eller Danmark.

Formålet med reglerne er:
■ At give forbrugerne ærlige varer, der for
eksempel ikke er gjort kunstigt smukke
med farvestoffer.
■

Her spiller forsigtighedsprincippet en stor
rolle. Det går ud på, at enhver tvivl skal
komme forbrugernes sikkerhed til gode.
Det er forklaringen på, at nitrit og nitrat (E
249 - E 252) ikke må tilsættes økologiske
produkter. Heller ikke i de små mængder,
som er tilladt i en del konventionelle varer.
Blandt eksperter er der nemlig mistanke
om, at nitrit og nitrat kan fremkalde
kræft.

At bringe risikoen for allergi og andre
sundhedsskadelige virkninger ned på
et minimum.

Ligeledes er kunstige sødestoffer forbudt
i økologiske varer, men tilladt i mange
konventionelle. Som med nitrit og nitrat
er også en del sødestoffer mistænkt for at
være kræftfremkaldende.

■ Forbud mod farvestoffer
Hverken kunstige eller naturlige stoffer
må bruges i økologisk produktion med
det ene formål at give farve.
Det betyder eksempelvis, at økologisk
is ikke må tilsættes plantesaft, endsige
kunstige stoffer, alene med det formål at
give isen et bestemt udseende. Forbudet
gælder også, hvis saften stammer fra
økologisk dyrkede planter.
Derimod må den økologiske is gerne
tilsættes saft fra økologiske bær eller
frugter, hvis formålet er at give isen en
bestemt smag, for eksempel af fersken. I
så fald gør det ikke noget, at saften farver
isen ferskenfarvet.

■ Kun få E-numre i øko-mad
En del økologiske varer indeholder til
sætningsstoffer, der har til formål at give
varen den kvalitet, forbrugerne ønsker.
Eksempelvis kan økologisk jordbærmar
melade være tilsat fortykningsmidlet
E 440, pektin. Pektin udvindes af citronog appelsinskaller, hvor stoffet findes
naturligt i store mængder. Formålet med
at tilsætte det til marmelade er at forbedre
konsistensen, så marmeladen ikke bliver
vandet.
Et andet eksempel er, at det meste økolo
giske mel i lighed med det konventionelle
er tilsat E 300, ascorbinsyre. Det vil sige
C-vitamin. Formålet er at forbedre melets
evne til at hæve.

■ Fælles regler i EU
I alt 36 tilsætningsstoffer er tilladt i ve
getabilske økologiske fødevarer. Det vil
sige i økologisk syltetøj, kager, ketchup,
grøntsagspostejer og alle andre produkter
fremstillet af planter. De 36 stoffer og
deres E-numre er omtalt i en forordning,
der gælder i hele EU.

Det vil sige, at danske producenter af
økologiske varer i alt har 36 eller 12 Enumre til rådighed afhængig af, om deres
produkter er vegetabilske eller animalske.
Til sammenligning er der omkring 350
stoffer med E-numre, som det er tilladt at
bruge i konventionelle fødevarer.

For animalske økologiske fødevarer, det
vil sige kød, æg og mejeriprodukter, er
der endnu ikke nogle fælles regler for
tilsætningsstoffer i EU. Det forventes der
at komme inden længe.
Indtil da gælder særlige danske regler for
varer, der er fremstillet her i landet. De
danske regler tillader 12 tilsætningsstoffer
i de animalske, økologiske produkter.
Af de 12 optræder de 10 også på EUlisten over tilladte stoffer i vegetabilske
varer.

Her kan du FÅ mere at vide
Oplysningstjenesten Alt Om Økologi:
www.alt-om-okologi.dk
Fødevarestyrelsen:
www.fvst.dk
Orla Zinck og Torben Hallas-Møller:
E-nummerbogen. Aschehoug Dansk Forlag

Økologisk landsforening
Frederiksgade 72 • 8000 Århus C
Tlf. 87 32 27 00
www.okologi.dk
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