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Äntligen ett beslut från EU som gynnar konsumenten. 
 
 
Om en vara innehåller fett idag, så har inte företaget som tillverkar produkten någon som helst 
skyldighet att uppge vilket fett som produkten innehåller. Utan det räcker att de skriver 
vegetabilisk olja och/eller vegetabiliskt fett på förpackningen. Det betyder att de t.ex. kan 
blanda i tveksamma oljor och fetter i en produkt, utan att vi konsumenter kan se i 
innehållsdeklarationen vilken som använts.  
Det enda företagen behöver uppge är att oljan eller fettet är vegetabiliskt, så konsumenten kan 
skilja det från animaliska fetter ur allergisynpunkt.  
 
Det finns några produkter idag där producenten uppger vilken olja som använts. Men detta är 
bara i varor där företaget tror att de kan ha en viss fördel av detta. Ett exempel är OLW chips, 
där man skriver friterad i solrosolja och tror därför att folk ska tycka att detta är något nyttigt. 
Men tyvärr besprutas solrosen ofta med starka bekämpningskemikalier och dessutom används 
alldeles för hög värme när oljan ska pressa ut ur fröet. Vid pressningen bildas farliga ämnen 
som betecknas PAH (polyaromatiska kolväten). Dessa tillhör några av de mest cancerogena 
ämnen vi känner till och som finns i mat. Den PAH som bildas vid varmpressning av 
solrosfrön och som är farligast heter Bensapyren.  
Det finns inga gränsvärden för Bensapyren i livsmedel. Så halterna i oljan kan i princip vara 
hur höga som helst, då ingen myndighet kontrollerar detta.  
I arbetslivet däremot har Bensapyren det mest skärpta gränsvärdet av alla i gränsvärdeslistan 
efter Dioxin. Det finns dock ett särskilt gränsvärde för Bensapyren i de livsmedel där man 
tillsatt rökarom. Detta ligger vid 0,01 mikrogram/kg. Så man har alltså satt gräsen där man 
anser att överstigs denna gräns, är varan tveksam att äta. 
Margariner som innehåller solrosolja ligger ofta på värden som med råge överstiger denna 
gräns. Vid undersökningar har en genomsnittlig siffra på 0,3 mikrogram/kg nämnts, vilket är 
30 gånger över de värden som satts för varor med rökarom. Bara detta gör att man nog bör 
bojkotta alla former av margariner. Om man dessutom läser i innehållsdeklarationen vilka 
tillsatser de innehåller i övrigt, är det ett spel med sin egen hälsa att använda margariner.  
 
Några uppmätta värden av Bensapyren:  
Solrosolja 10,6 mikrogram/kg 
Jordnötsolja 4 
Sojaolja 1,7 
Bomullsfröolja 1,4 
(Källa för tabell: "Handbook of Environmental Data on Organic Chemicals", Van Nostrand 
Reinhold) 
 
Nu är det viktigt att tillägga att det finns kallpressad och ekologisk solrosolja bl.a. i Kung 
Markattas sortiment och som räknas som en bra och helt ofarlig olja, men den som OLW 
använder vid fritering av sina chips, har inget med kallpressning eller ekologiskt att göra. 
Även företaget Unilever skriver ut oljan på sitt margarin Becel, där står solrosolja, linfröolja 
och rapsolja, medan den tveksamma palmoljan döljs bakom uttrycket "vegetabiliskt fett".    
Förmodligen har de gjort detta för att folk ska tro att det är linfröoljan som sänker kolesterolet 
som de lovar i sin reklam. Men Linfröolja innehåller för mycket omega 6 för att vara nyttig 
för oss och dessutom är linfröoljans förmåga att påverka kolesterolet mycket tveksam. 
 



Nytt beslut från EU 
 
 EU har nu beslutat att "vegetabiliskt fett" eller "vegetabilisk olja" ska preciseras i 
innehållsförteckningen från och med december 2014. Syftet är att underlätta för konsumenten 
att göra ett medvetet val. Ett beslut som låter helt fantastiskt, då EU tidigare oftast gått 
företagens ärende när det gäller beslut. 
Nu får företagen problem, för de kan inte byta ut fetter och oljor efter världsmarknadspriser 
och välja det som är billigast för stunden. Om de gör detta så måste de även byta förpackning 
så att innehållsdeklarationen blir rätt. Men i och för sig, vem kollar detta? 
Man kan tycka att december 2014 är långt bort i tiden, men detta är en omställning för 
industrin som tar ett tag, då man ofta trycker upp stora mängder förpackningar för att få ner 
kostnaden. 
 
Från och med den 13 december nästa år kommer livsmedelsindustrin inte längre att kunna 
dölja palmolja, eller andra oljor och fetter med dåligt rykte, i sina innehållsförteckningar, 
enligt den nya förordningen om märkning av livsmedel som då träder i kraft. 
 
I dag måste alla ingredienser skrivas efter fallande skala. Det som finns mest av i produkten 
måste skrivas först och det som det finns minst av sist. Det blir dock tillåtet, när de nya 
reglerna träder i kraft, att sätta dit en liten stjärna efter oljorna om flera används och sen 
skriva att oljorna används "i varierande proportion". Detta ger tillverkaren frihet att ändra 
mängden av oljor, så att den som finns mest av just för stunden, kan komma efter andra oljor 
som det varit mest av tidigare och därför står före i innehållsförteckningen. 
 
I de nya reglerna måste det även för varje uppräknad olja eller fett framgå om den är 
"fullhärdad" eller "delvis härdad". Detta för att delvis härdade oljor innehåller farliga 
transfetter. Tyvärr tror företagen att det är nyttigare om oljan eller fettet fullhärdas så att 
transfetterna förstörs. Men ny forskning visar att de ämnen som bildas när fettet fullhärdas 
kanske rent av är farligare än de omdiskuterade transfetterna. Fullhärdade fetter har inte 
funnits så länge så forskningen är knapphändig. 
Undvik alltid alla produkter som innehåller ”delvis härdat fet”, ”härdat fet” och ”fullhärdat 
fett”. 
 
Det ska bli spännande att se om EU håller sitt löfte till oss konsumenter eller om de ger 
dispenser till företagen, som gör att de kan kringgå denna förordning på något vis. 
 
Så nu är det snart dags att börja kolla på sina varor, så de inte innehåller tveksamma oljor och 
fetter som t.ex. varmpressad solrosolja, jordnötsolja eller palmfett. 
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