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Tuggummi 
 
Tuggummi var från början ett amerikanskt njutningsmedel, som tillverkades av 
chiclegummi från mjölksaften av trädet Achras Sapota som kan bli upp till 8 
meter högt, socker, pepparmyntsolja och några andra naturliga aromatiska 
ämnen. I Sverige tuggade man kåda och mogna vetekorn till ett typ av 
tuggummi förr i tiden. Detta rekommenderades för att få rena och starka tänder.n 
Detta försöker även dagen tandläkare lura i oss, men idag är inte tuggummi lika 
naturliga som då. 
Tuggummi i dag är i stort sett bara en blandning av tillsatser och kemiska 
ämnen. Och detta stoppar många av oss i sin mun och tuggar. Ämnen som vi 
förmodligen inte ens skulle ta i om vi visste vad det var. 
 
Extra, V6 och Stimorol är de tre mest köpta tuggummisorterna. Alla tre är 
tuggummimärken som säljs i flera olika smaker och är sockerfria, vilket betyder 
att det dessutom innehåller en del tveksamma sötningsmedel förutom alla andra 
kemiska ämnen. 
 
Nikotintuggummi har blivit populära och är ett tuggummi som innehåller 
nikotin. Detta ska enligt tillverkaren används för att hjälpa rökare att sluta med 
sin ovana. Men det är tveksamt om nikotintuggummi är bättre än rökning, när 
man tittar på alla kemiska ämnen som tuggummit innehåller. 
  
Mer än 30% av alla tuggummi består av något som heter gummibas. Idag är 
detta ämne långt från naturlig som på den tiden när det tillverkades av enbart 
chiclegummi.  
Man vi vet att gummibasen består av en blandning syntetiska elastomer samt 
mjukgörare, vilket ger tuggummit dess speciella konsistens. Detta är mycket 
billigare för tillverkaren, vilket gör att de tjänar mer pengar, samtidigt skiter de 
fullständigt i att de stoppar i oss människor massa farliga ämnen. 
Innehållet i övrigt i gummibaserna är patenterat och mycket hemligt. Och 
företagen som har patentet levererar över hela världen, utan att de som sen 
tillverkar tuggummit, har en aning om vad de använder i de produkter som vi 
konsumenter kan köpa. På innehållsdeklarationen behöver det bara stå 
gummibas.   
 
Vad är gummibas? 
Vad man vet innehåller gummibasen ca. 50 olika ämnen där bl.a. värstingen och 
kanske en av de farligaste tillsatserna som finns Butylhydroxitoulen  E 321 finns 
med. Detta innehåller bl.a. gummibasen: 
Butylhydroxitoulen  E 321 som misstänks bl.a. kunna lagras i kroppen, orsaka 
aggressivitet, förändringar i hjärnan, cancer, leverskador, fosterskador, astma, 
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fortplantningssvårigheter, blodförändring, kronisk utslag som kliar, huvudvärk, 
ögoninfektion, hudblåsor, hals- och bröstsmärtor. 
Talk E 553 b innehåller asbest eller asbestliknande fibrer. 
Mikrokristallint vax E 905 som vi inte bör ha i vår mun, är även tveksamt att 
använda på huden då det finns i hudkrämer. 
Polyvinylacetate eller Vinylacetate som är två cancerframkallande ämnen. 
Ethenylester som är ett mycket giftigt ämne. 
Polisubtylene som gör att tuggummit aldrig ruttnar, utan finns kvar i naturen i 
många år efter att det kastats.  
Detta är de ämnen som jag lyckats få fram finns med i gummibasen, vilka som 
finns i övrigt är det bara tillverkaren som vet. Dessutom har vi ju alla ämne som 
blandas i när själva tuggummit tillverkas. 
 
 
Vad kan finnas mer i tuggummi? 
Det mesta av de övriga ingredienserna i tuggummi kan man läsa på innehålls 
deklarationen, men texten är så liten och på så många språk att det nästan är 
omöjligt att läsa utan förstoringsglas.  
Detta är några av de tillsatser, produkthjälpmedel och kemiska ämnen som jag 
har hittat i tuggummi: 
Oktylgallat E 311 som misstänks kunna framkalla astma, orsaka fortplant-
ningssvårigheter, leverskador, svåra allergiska reaktioner, hudsjukdomar och 
eksem. 
Maltitol och Maltiolsirap E 965 som kan orsaka diarré, uppsväldhet, gaser, 
fosterskador och genetiska skador. 
Sorbitol E 420 misstänks kunna orsaka ögonskador, tarmstörningar, cancer, 
njursten och kramper. 
Aspartam E 951 kan orsaka diarré, svåra depressioner, extrem vrede, svårighet 
att bli gravid, minskad sexuell lust, blodsockerstörningar, oroskänsla hos barn, 
trötthet och en rad andra symtomer. 
Acesulfam-K E 950 är ett cancerogent ämne. 
Glycerol E 422 naturlig glycerol är helt ofarlig, men den som ofta används är en 
processad biprodukt vid tvålframställning. Då kan den orsaka njurbesvär, cancer 
och fortplantningsstörningar. 
Aromer är alltid kemiska.  
Gelatin är bara tveksamt om man är vegetarian eller muslim. 
Äppelsyra E 296 bör inte ges till små barn då de inte kan bryta ner D-formen av 
äpplesyra. 
Kemisk tillverkad Citronsyra E 330 kan orsaka pollenallergi, påverka 
nedbrytningen av droger i kroppen och fungerar på samma sätt som 
glutamaterna om man har migrän. 
Sojalecitin E 322 är en riktig värsting som tillverkas av tungt besprutad soja där 
bl.a. extrationsbensin Hexan ellar annat lika farlit lösningsmedel används. 
Titanoxid E 171 är ett färgämne som utvinns ur lera. Ämne kan orsaka svåra 
allergiska reaktioner, cancer, hjärtproblem, celldöd, mutation, påverka cellernas 



kommunikation och vårt immunförsvaret. Kan orsaka andningsreaktioner vid 
inandning.  
Kinolingult E 104 är ett Syntetiskt färgämne  som kan orsaka tumörer, cancer, 
svåra allergiska reaktioner, utslag samt ögonskador. 
Briljantblått E 133 är ett tveksamt syntetiskt färgämne som kan orsaka cancer, 
utslag som kliar och svider, hyperaktivitet, depression, sömnsvårigheter, 
vredesutbrott och koncentrationssvårigheter,  
Karnaubavax E 903 kan orsaka eksem. 
Glyceryltriacetat  är ett mycket tveksamt ämne. 
Karboximetylcellulosa E 466 är en processad cellulosa som misstänks vara 
gasbildande, förstoppande och ge problem med matsmältningen.   
Etylacetat används som lösningsmedel och produkthjälpmedel, därför behöver 
det inte stå med på paketen. Ämnet kan påverka vårt centrala nervsystem och ge 
genetiska skador. 
Detta är bara en del av de ämnen som finns i tuggummi, men jag tycker att det 
räcker för att ge er an tydlig bild av vad ni har i munnen när ni tuggar tuggummi. 
 
OBS! Alla dessa kemiska ämnen både från gummibase och det tillverkaren 
blandar i absorberas under tungan (sublingualt) och lite grann sväljs ner varje 
gång man tuggar tuggummi. Därför var det många år sedan jag själv tuggade ett 
tuggummi (ca. 6 år) och jag tror inte att det kommer in i min mun igen så länge 
jag lever. 
 
Tandläkare rekommenderar tuggummi 
Bara för att tuggummi innehåller xylitol så finns det tandläkare som 
rekommenderar att man ska tugga tuggummi för tändernas skull. Xylitol är 
bakteriedödande och därför bra för tänderna. Xylitol är inte bara 
bakteriedödande utan ett sötningsmedel som kan orsaka njursten. 
Hur kan en tandläkare få rekommendera ett ämne som man inte har en aning om 
vad det innehåller bara för att ett ämne är bra för tänderna, det är lika idiotiskt 
som att läkare och dietister  rekommenderar Becell bara för att det innehåller lite 
rapsolja med omega 3 utan att bry sig om att produkten bara är en kemisk 
smörja. 
Som tur är kom det i dagarna en forskningsrapport från Danmark som visar att 
dessa kemiska margariner inte alls sänker vårt kolesterol. 
 
Utbildningscenter 
Tommy Svensson 
www.utbildningscenter.se 
  

http://www.utbildningscenter.se/

