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Choklad en produkt med tillsatser 
 
 
Hur ofta hör man inte att choklad är det nyttigaste godiset att äta. Choklad är 
uppiggande, minskar risken för hjärt & kärlsjukdomar, sänker det farliga 
kolesterolet och blodtrycket, ger en jämnare blodsockerkurva, ökar aptiten, 
förhöjer hjärnfunktionen, främjan god nattsömn och är rikt på antioxidanter. 
Choklad anses höja produktionen av det stimulerande ämnet serotonin och kan 
öka sexlusten. Amerikanska forskare menar även att choklad kan öka 
reaktionsförmågan.  
 
I dag översvämmas butikerna av denna läckerhet och många hyllmeter nära 
kassan är fullproppad med olika märken och smaker. Tyvärr är kanske inte 
denna frestande delikatess så full av nyttigheter som många tror, då de flesta 
företagen gömmer dålig kvalité med aromer, försöker lura oss att produkten inte 
innehåller socker genom att blanda i tveksamma sötningsmedel och snabbar på 
processen genom att låta värstingen sojalecitin göra jobbet.   
 
Choklad kommer från kakaobönor som finns i en frukt som växer på kakaoträdet 
Theobroma cacao. Kakaoträdet har odlats i Mellanamerika åtminstone sedan 
600-talet av mayaindianer. Bönorna tros ha använts i över 2.500 år. Till Europa 
togs choklad första gången av Christofer Columbus år 1502, och Spanien 
etablerade tidigt ett monopol på import. Först användes chokladen i form av 
chokladdryck och chokladhus som sålde drycken öppnade på många ställen i 
Europa. 1828 upptäckte man hur man kunde framställa pulver av kakaobönorna, 
vilket ledde till att den första chokladkakan tillverkades 1847. 
 
Chokladkakor och andra chokladprodukter innehåller kakao i olika mängd och 
varierande blandning av kakaomassa eller kakaosmör. Mörk choklad innehåller i 
huvudsak kakaomassa, medan vit choklad består av kakaosmör. När mjölk ingår 
i blandningen kallas den mjölkchoklad.  
 
 

Hälsochoklad? 
På marknaden har det de senaste åren dykt upp flera företag som lanserar, som 
de själva menar, ”nyttig choklad”. Dessa företag lurar på oss konsumenter små 
extremt dyra chokladbitar, genom att marknadsföra sin produkt med argumenten 
att den sänker kolesterol och blodtryck och är bra för hjärta och hälsa.  
All choklad har ju dessa egenskaper och ju mörkare den är dess bättre. 
Dessutom får köparen listor på vilka vitaminer som finns just i deras choklad. 
All choklad med samma mängd kakaomassa innehåller samma och lika mycket 
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vitaminer. Har de stoppat i några extra vitaminer i sin choklad, så är de i stort 
sett alltid kemiska eller syntetiska. 
Låt er inte luras av dessa blufföretag som bara har en avsikt med sin produkt, att 
tjäna så mycket pengar som möjligt på lättpåverkade konsumenter. Att de sedan 
lurar personer som själva äter chokladen att värva nya köpare genom oseriös 
marknadsföring, bryr de sig inte om. De berättar ju bara vad chokladen 
innehåller för vitaminer och vad den gör för vår hälsa. Att tillverkaren sedan 
glömmer att säga att det som gäller för deras choklad, egentligen gäller all 
choklad är ju inte deras problem.  
Dessutom påstår de ofta, att just deras choklad är kallpressad, med det är den 
mesta av den choklad som säljs av seriösa företag och hur klarar de att tillverka 
sina små dyra bitar utan att värma upp chokladen? 
De flesta av dessa hälsoprodukter innehåller dessutom lecitin som all annan 
billig och dålig choklad på marknaden.  
 
 
Vitaminer i choklad 
100g mörk choklad med 70 % chokladhalt innehåller: 018 mg B1-vitamin, 0,08 
mg B2-vitamin, 0,5 mg B3-vitamin, 0,007 mg folsyra, 10 mg natrium, 350 mg 
kalium, 50 mg kalcium, 200 mg fosfor, 130 mg magnesium, 3,5 mg järn, 1,9 mg 
zink och i genomsnitt 0,002 mg selen. Dessutom finns en rad andra nyttiga 
ämnen som inte räknas som vitaminer eller mineraler, bl.a. antioxidanter. 
Så det behövs ingen dyr hälsochoklad för att få i sig chokladens nyttiga ämnen. 
 
 
Tillsatser i choklad 
De vanligaste tillsatserna i chokladkakor är socker, sojalecitin och arom. Men 
man bör även se upp så inte tillverkaren blandat i vegetabiliskt fett, soja eller 
sojaprotein i sina chokladprodukter. Soja är ofta tungt besprutad med extremt 
farliga bekämpningsmedel och det vegetabiliska fettet kommer nästan alltid från 
oljepalmens frukter som kräver kemiska processer innan fettet kan användas. 
Både soja- och oljepalmsodlingar är även ett stort hot mot några av världens 
artrikaste regnskogar. 
 
Arom 
I choklad och chokladkakor finns många olika aromer. Står det bara arom eller 
t.ex. jordgubbsarom i innehållsförteckningen, är aromen alltid syntetisk. Står det 
vanillin så tillverkas den av rötad gran med hjälp av lösningsmedel.  
Leta efter ren choklad, eller om man vill ha med smak, efter naturliga aromer 
eller vanilj från vaniljstång.  
 
Livsmedelsverket godkände för ett tag sedan en ny Kexchoklad Blåbär – utan ett 
enda blåbär. De menade liksom tillverkaren, att vi konsumenter förstår säkert att 
chokladkakan inte innehåller riktiga blåbär, utan aromer. 



Cloetta har även kexchoklad med hallonsmak och banansmak. En av deras 
sockerfria chokladprodukter innehåller det mycket farliga sötningsmedlet 
sukralos.   
 
Socker 
Nästan all choklad innehåller socker i olika mängd och i de flesta är det 
raffinerat socker som används. Men om man letar så hittar man choklad med 
oraffinerat rå- eller rörsocker som är något bättre än det raffinerade. När det 
gäller socker är det främst tänderna och ev. viktökning man bör tänka på i första 
hand. 
 
 
Färgämnen 
E 174 Silver 
Används som överdrag på viss choklad. Oftast praliner. Silver kan orsaka 
njurskador, hudförändringar och mag- och tarmproblem. 
 
E 175 Guld  
Används till överdrag på choklad. Oftast praliner. Guld kan orsaka allergiska 
reaktioner och påverka blodproduktionen i benmärgen.  
 
E 155 Brun HT  
En AZO-färg som främst används i kakor med chokladsmak. Kan orsaka svåra 
allergiska reaktioner, främst hos astmatiker. Cancer, fosterskador och 
hyperaktivitet hos barn och hos personer som är överkänsliga mot aspirin.   
 
 
Antioxidationsmedel 
E 307 Alfa-tokoferol  
Syntetisk E-vitamin som ibland används i feta produkter såsom choklad. 
Syntetisk E-vitamin kommer ofta från GMO-råvara.  
 
E 322 Lecitin  
Detta är den vanligaste och även en av de värsta tillsatserna i choklad. 
Sojalecitin räknas som en av de mest tveksamma tillsatserna som vi kan få i oss. 
Även rapslecitin och annan form av lecitin bör ratas.  
Lecitinets roll är att täcka ytan på socker- och kakaopartiklarna som är utspridda 
i fettet (kakaosmöret vanligtvis). Detta för att bibehålla eller förbättra den smälta 
chokladens ”rinnförmåga” och göra så att kakaomassan och kakaosmöret 
blandas lättare även om den är fettsnål. Seriösa företag arbetar och blandar sin 
choklad under mycket lång tid, då behövs inget lecitin. 
Tidigare blandades lecitin, polyglycerol polyricinoleate och sukros polyerucate 
för att förbättra produktegenskaperna hos fettsnål choklad. Men då detta 
resulterade i smakförsämringar, och efter upptäckter att blandningen kunde ge 
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negativa reologiska effekter, (reagera med andra ämnen på oönskade sätt) så 
slutade man med detta. 
Nu har dock forskare vid Nestlés forskningscenter i England tillsammans med 
universitet i Nottingham kommit underfund med, att om man kombinerar lecitin 
med ett ämne som heter etylcellulosa (E462) så kan man fixa fram den perfekta 
munkänslan även hos fettreducerad choklad.  
Detta är ännu på forskningsstadiet. Men det är inte svårt att gissa att det dröjer 
nog inte allt för länge innan choklad med lecitin börjar innehålla det för 
människokroppen onedbrytbara ämnet E462. Problemet blir att sälja sin choklad 
i Australien och på Nya Zeeland, där är nämligen E462 förbjudet. 
 
 
Konsistensgivare, stabiliseringsmedel och emulgeringsmedel 
E 442 Ammoniumfosfatider  
En fosforförening som används i choklad och andra kakaoprodukter. Kan orsaka 
njurproblem och förstöra nervceller. 
 
E 471Mono- och diglycerider av fettsyror  
E 472 e Mono- och diglyceriders mono- och di-acetylvinsyraestrar  
E 472 f - Blandade ättik- och vinsyraestrar av mono- och diglycerider  
Vanligt i chokladdryckspulver. Kan öka risken för vissa cancerformer och 
orsaka fosterskador. E471tillverkas av gris, så veganer och muslimer som inte 
äter griskött bör se upp. 
 
E 476 Polyglycerolpolyricinoleat  
Ofta tillverkat av gris. Förekommer i choklad. Tillverkas syntetiskt av ricinolja 
och glycerol. Kan orsaka njur- och leverförstoring.  
 
 
KRAV-choklad 
Det är vanligt att KRAV-märkt choklad innehåller både sojalecitin och andra 
tillsatser trots att det står KRAV på chokladkakan. 
I KRAV´s regler står att om ekologiskt alternativ finns ska detta användas. Det 
finns ekologisk sojalecitin, så varför tvingar de inte företagen att använda detta? 
Ring gärna till KRAV och klaga 018-15 89 00   
 
 
Chokladdryck 
Mest tillsatser hittar man i chokladdrycker som ska blandas ut med vatten eller 
mjölk, chokladdrycker i kaffeautomaten på jobbet och den chokladdryck som 
serveras i påse med en mugg hett vatten på våra hamburgerrestauranger.  
Blanda din chokladdryck själv av äkta kakao, fullfet mjölk och kanske lite 
socker.  
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Vilken choklad ska man köpa?  
Det finns som tur är ganska gott om bra choklad på marknaden som är fri från 
tillsatser och det kommer hela tiden nya märken och smaker. 
COOP har en choklad i sin prima-serie som är riktigt bra. Men tyvärr så finns 
den inte i så många butiker ännu. 
I Lindt´s sortiment finns en fin kaka som heter Excellence 70% Cocoa Dark. 
Marabou har ingen chokladkaka som går att äta. 
Även lite finare och dyrare choklad innehåller ofta lecitin. 
Vivani, Eguale, Mascau och Bonvita är några bra märken. Den sistnämnda 
(Bonvita) har även mjölkchoklad tillverkad på rismjölk för laktosallergiker. 
Vivani tillverkas i 24 smaker och alla är lika bra. Dessa märken finns främst i 
Rättvisebutiker, välsorterade hälsokostaffärer och butiker som säljer ekologiska 
produkter. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Här är 5 olika chokladkakor utan tillsatser. När det gäller Lindt så gäller det bara 
just denna kaka och inte hela sortimentet. De andra 4 chokladmärkena har 
många smaker och varianter på kakaomängd och alla är lika bra. 
 
Klaga i din butik om det inte finns choklad utan lecitin och arom. Alla kan ta 
hem, men bryr sig inte om vi inte klagar. 
 
Utbildningscenter 
Tommy Svensson 
utbildningscenter@home.se 
www.utbildningscenter.se 
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