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Trots att det redan finns en rad tveksamma och i vissa fall till och med, enligt flera forskare, 
farliga tillsatser, så fortsätter marknaden att tillverka nya. 
Det nya syntetiska sötningsmedlet som godkänts av den Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet, EFSA  heter advantam och produceras via ett tre-stegs syntetisk kemisk 
process, som börjar med framställningen av den huvudsakliga tillverkningsmellanprodukt, 3-
hydroxi-4-metoxikanelaldehyd (HMCA), natriumhydroxid och isovanillin i metanol. Detta 
följs av selektiv hydrering av HMCA för att bilda 3-(3-hydroxi-4-metoxifenyl) 
propionaldehyd (HMPA). Det slutliga steget involverar N-alkylering av aspartam (L-α-
aspartyl-L-fenylalanin-metylester) med HMPA för bildning advantame. Alternativt kan 
högren HMCA anskaffas externt, och sålunda anses vara utgångsmaterial för 
produktionsprocessen. Metanol och/eller etylacetat används som reaktionslösningsmedel och 
återkristallisering lösningsmedel i beredningen av advantame. Lösningen får kristalliseras och 
de obehandlade kristallerna tvättas. Produkten omkristalliseras och kristallerna separeras, 
sköljs och torkas och vips så har man ett sötningsmedel som är 20.000 gånger sötare än 
socker. 
Var det någon som förstod detta? Jag tror inte ens att de kemister som håller på med denna 
galenskap har en aning om vad de producerar. 
Medlet har tagits fram av den japanska livsmedels- och kemitillverkaren Ajinomoto, som 
bland annat är världens största producent av tillsatsen aspartam (E951), som även används vid 
tillverkningen av detta nya sötningsmedlet. 
 
Advantam har fått E-nummer E 969 och är högintressant hos företag som är ute efter att tjäna 
stora och snabba pengar på att slippa köpa dyrt socker eller dyra mer naturliga sötningsmedel. 
Detta blir sötningsmedel nr 19 och jag kan inte förstå varför det inte räcker med de 18 som 
redan finns. Det borde räcka med de fyra som är minst farliga. 
Ofta är dessa nya tillsatser väldigt dåligt undersökta, då den forskning som ligger till grund 
för godkännande nästan alltid görs av företaget som tillverkar produkten. Försök på kaniner 
har visat att ämnet kan störa tarmkanalerna. Har vi inte tillräckligt med ämnen som stör mage 
och tarm? Tänker då främst på Karragenan E 407 som har slagit ut många svenska magar och 
fluor som tandläkarna menar att vi ska skölja tänderna med. 
  
Att EFSA (European Food Safety Authority) har godkänt produkten säger i stort sett 
ingenting. De har ingen egen forskning, utan använder ofta industrins forskare eller litar på 
den forskning som företagen som tillverkar produkten själva gjort. Detta har vi ju inte minst 
upptäckt när det gäller sötningsmedlet Sukralos som av EFSA ansågs ofarligt men som idag 
misstänks kunna skada tymuskörteln, förstora lever och njurar, påverka produktionen av röda 
blodkroppar, orsaka diarré, andnöd, gaser, uppsvälld mage, huvudvärk, missfall, muskelvärk, 
illamående, panikångest, öka PMS-smärtor, yrsel, minskad tillväxt hos barn, magsmärtor, 
okontrollerad viktökning och oregelbunden hjärtverksamhet. Att sedan ämnet idag även anses 
som miljöförstörande har inte ändrat EFSA:s beslut att godkänna ämnet som de gjorde för 
några år sedan. 
Att ta bort ämnet idag, skulle ju bara vara ett erkännande för deras bristande kunskap och att 
de hade fel vid sitt beslut förra gången. Kanske hoppas de på att Adantam på sikt ska ersätta 



Sukralos då detta både är billigare och mycket sötare. Men jag är rädd för att de kanske gör ett 
ännu större misstag denna gång. 
 
Resources Defense Council (NRDC) är en av världens ledande och mest effektiva miljö-
aktionsgrupper, som kombinerar gräsrotseffekt med 1,4 miljoner medlemmar, med online-
aktiviteter, och rättsliga inflytande och kompetens. Organisationen har 350 jurister, forskare 
och andra yrkesgrupper knutna till sin organisation. 
NRDC har redan gått ut med en varning när det gäller Advantam, då deras forskare har fått 
andra resultat än vad företaget som tillverkar produkten fått. 
Enligt NRDC har tillverkarens forskning underlåtit att berätta effekterna av Advantam på 
hypotalamus som är en region i hjärnan som sköter kontrollmekanismer för bland annat 
blodtryck, kroppstemperatur, ämnesomsättning och sömn. 
De menar att på grund av att Advantam härrör från Aspartam så visar forskning att ämnet 
skulle kunna påverka funktion av denna kritiska del av hjärnan och även ha samma 
biverkningar som Aspartam som är: 
Yrsel  
Urinsten  
Sömnlöshet  
Orsakar förändringar i hjärnans kemi  
Neurologiska störningar  
Menstruationsproblem och svårigheter att bli gravid  
Förändringar i hjärnfunktioner och beteenden  
Hjärnskador  
Fosterskador  
Epilepsiliknande anfall  
Depression  
Cancer  
Allvarlig huvudvärk (migrän)  
Food and Drug Administration (FDA, Livsmedelsverket i USA) har noterat 92 olika symtom 
som alla har samband med Aspartam! E951 måste undvikas av alla som lider av PKU, 
phenylketonuria.  
I andra länder kan Aspartam även heta Equal, Nutrasweet, Spoonful.  
Aspartam misstänks, av ett flertal forskare, kunna motverka kroppens produktion av 
serotonin. 
Serotonin är en signalsubstans som påverkar vårt välmående, som självförtroende, och 
förmågan att vara nöjd med våra tillgångar samt vårat utseende. En brist på detta ämne 
misstänks kunna vara en av anledningarna till anorexi, humörsvängningar, aggressioner 
 
Än så länge finns inga produkter med detta sötningsmedel i Sverige, men det är nog bara en 
tidsfråga innan den första dyker upp och då förmodligen i någon dryck som energidryck, 
vitamindryck ett light-dryck. Det finns även risk att det börjar användas i sockerfria produkter 
för diabetiker eller i kosttillskott för personer som använder proteinpulver vid sin träning. 
 
Håll ögonen öppna!  
Kolla alltid på förpackningen eller etiketten så inte Advantam, Sukralos, Aspartam, 
Acesulfam K, Cyklamat, Maltitol eller Erythritol finns med i produkten. 

 
 
 



Handbok om Kosmetika och Hudvårdsprodukter 
 

Nu har den 5:e boken i serien Handböcker kommit ut. 
Under ett par år och totalt något över 600 timmar har det 
tagit att letat fram de uppgifter som gjort denna bok möjlig. 
Men hjälp av boken ska man kunna se om det smink eller de 
hudvårdsprodukter som man använder är riskfria, eller om de 
innehåller allt för många tveksamma ämnen. 
Helt rena produkter är svåra att hitta även om de finns. 
  
Många av de produkter som finns på marknaden idag 
innehåller både cancerogena och allergiframkallande ämnen. 
Slå på de ämnen som det finns mest av i produkten och se i 
boken om de är ofarliga eller inte. 
Det finns över 10.600 ämnen bara i kosmetika och parfymer, 
så det är inte säkert att ämnet alltid hittas i boken. Då är det 
bara att gå till nästa och man kan få en bild av om man bör 

byta till ett nytt märke nästa gång. Solkrämer, hårfärg och krämer som tar bort rynkor är de 
produkter som innehåller mest skadliga ämnen, men även när det gäller en rad andra 
produkter är det viktigt att välja så naturliga som möjligt. 
 
Är ni intresserad av boken så kostar den 78:- + 12:- i porto. Men du kan beställa 10 böcker 
eller fler för 50:-/st. Blanda hur du vill bland de 5 böckerna (se hemsida: 
www.utbildningscenter.se). 10 böcker blir då 500:- totalt inkl. porto och moms.  
 
Med vänliga hälsningar 
Tommy Svensson  
Utbildningscenter 


