Vad är det vi egentligen äter?
Projekt om tillsatser

Inledning
Vad är det egentligen vår mat innehåller, är innehållet
alltid så oskyldigt som man tror? Hur ofta brukar man
inte förbise innehållsförteckning på en produkt, och
tänka ”såklart de inte får sälja några produkter som
skulle vara skadliga?” Det är väl i sig sant att de inte
innehåller ämnen som är direkt farliga, men däremot
innehåller ämnen som kan ha påverkan på hälsan i för
stora mängder. Ett exempel är Mononatriumglutamat, ett
ämne som är väldigt omdiskuterat. Ämnet används i en
mängd sammansatta produkter t.ex. färdigrätter.
Mononatriumglutamat är dessutom den mest
förekommande smakförstärkaren. Vad många inte
kanske vet är att ämnet kan ge symptom som
huvudvärk, svettning, halsbränna, tryck över bröstet och
illamående vid intag av höga halter. Detta är bara ett av
många ämnen som kan påverka hälsan, som ändå tillåts
användas i produkter.
Sverige är ett av de länder i världen där det äts mest
tillsatser, vi får i oss i genomsnitt 7 kilo
livsmedelstillsatser per person och år. En av
anledningarna till att vi ligger i topp, är att de flesta vill att
vår mat ska vara så billig som möjligt. Därför byter
tillverkaren ut dyra ingredienser mot billigare tillsatser,
och vatten som binds med dessa. Det här påverkar både
kvalitén på produkten, och förminskar den naturliga
smaken. Det är väldigt viktigt att uppmärksamma oss
konsumenter om vilka risker det finns med tillsatser. Vill
vi äta en glass gjord på de traditionella ingredienserna,
eller väljer vi ett alternativ där grädden, sockret, äggula
har blivit utbytt mot några kemiska ingredienser som vi
inte ens visste existerade?

Vad är tillsatser?
En tillsats uppgift är att förbättra den slutgiltiga
kvalitén av en produkt, men det är något den inte
gör. Det finns två typer av tillsatser:
berikniningsmedel som jod och vitaminer, och
teknologiska tillsatser, t.ex. sötningsmedel. Det är
de teknologiska tillsatserna som väcker mest oro
bland konsumenterna.
Berikningsmedel används för att göra en produkt
nyttigare, genom att tillägga bl.a. vitaminer.
Teknologiska tillsatser finns för att påverka
konsistensen, öka hållbarheten, ge färg och smak
till produkterna. Tillsatser i livsmedel refereras oftast
som E-nummer eftersom EU ländernas tillsatser
numreras med ett E i början. E:t betyder att
tillsatsen är godkänd. Ett exempel på ett E-nummer
är E621 – Monoatriumglutamat.

Hälsorisker i våra produkter
Svenska livsmedelsverket kontrollerar om en
livsmedelstillsats på något sätt är farlig för oss
människor. I så fall förbjuds den och får inte
användas längre. I Sverige och Europa finns det
över 70 tillsatser som inte är tillåtna i Australien och
Nya Zeeland.
Varför har inte alla länder samma regler gällande
tillsatser?

I England har livsmedelsverket tagit eget initiativ
och förbjudit eller satt stränga restrektioner på
färgämnena E102, E104, E110, E122, E124 och
E129. Undersökningar som har gjorts har visat att
barn kan bli aggressiva och oroliga av de här
ämnena. Dessa E-ämnen förekommer i vår vardag,
t.ex. E102 används bland annat i läskedryck och
såser. E104, E110 och 122 finner man i godis. E124
används i alkoläsk och drinkmixer. E129 kan hittas i
bl.a. söta drycker och kryddsåser.
I Sverige har Livsmedelsverket valt att inte
uppmärksamma detta eftersom de hävdar att vi får i
oss dessa tillsatser i så liten mängd att det knappast
är farligt, även om det existerar en viss hälsorisk.
Det finns dock tillsatser som inte är farliga, eller där
det inte har upptäckts några bieffekter. Ett exempel
på detta är sukralos, vilket är ett sötningsmedel som
är 600 gånger sötare än vanligt socker. Det
används i t.ex. läsk, yoghurt och ketchup. Ett annat
exempel är fumarsyra som är ett
konserveringsmedel och surhetsreglerande medel.
Det går att utvinna från naturen men kan även
framställas syntetiskt. Fumarsyra används bland
annat i godis, vin, desserter och pulver för
beredning av dryck.

Lightprodukter
Light betyder lätt, och syftet med lightprodukter är
att ge konsumenterna ett socker- och kalorisnålare
alternativ. Rädslan för övervikt i vårt samhälle är
stor nu för tiden, vilket ger en stor efterfrågan av just
lightprodukter. Det finns dock inga belägg för att
man går ner i vikt om man äter lightprodukter.
Aspartam är ett sötningsmedel som används flitigt
att producenterna, främst eftersom det betyder stora
kostnadsbesparningar, eftersom det både är lättare
att framställa och dessutom sötare (ca 200 gånger
sötare än socker). Producenternas sätt att
marknadsföra aspartam är att produkterna inte
innehåller några kalorier.
Aspartam benämndes först Nutrasweet, och började
användas i Coca-Cola 1983. Coca-Cola Company
lanserade då Diet Coca-Cola vilket skulle vara ett
socker- och kalorisnålare alternativ, samtidigt som
smala kvinnor fick göra reklam för produkten. Detta
för att ge konsumenterna intrycket att man skulle bli
smal av Diet Coca-Cola.
Benämningen Nutrasweet har nästan helt slutat
användas, och ordet diet används inte längre på
Coca-Cola burkarna. Istället lanserades
lightprodukterna, vilket ska framstå som
hälsosammare, genom att undvika vanligt socker.
Detta är dock inte sant – nya studier antyder att
effekten kan bli den motsatta. Anledningen till detta
är att aspartam stör kroppens produktion av
serotonin.

Som är ett ämne som styr kroppens
hunger- och mättnadskänslor. Så om du
konsumerar mat och dryck som innehåller serotonin
upphävs den naturliga mättnadskänslan, vilket gör
det svårt att sluta äta, och i längden skulle det
kunna leda till en viktuppgång istället för motsatsen.
En annan sorts livsmedel för de som vill äta
hälsosammare är fettsnåla produkter. Ett exempel
är lätt-crème fraiche där man byter ut fettet mot
olika tillsatser. Problemet är att man måste lägga till
så mycket tillsatser för att få samma konsistens och
smak.

Tips för att undvika tillsatser
•

•

•
•

Leta alltid efter produkter med en så kort
innehållsföreteckning som möjligt, för är det
mycket innehåll är det antagligen till stor del
tillsatser.
Har du svårt att hitta produkter utan tillsatser
kan du fråga personalen, som borde kunna
peka ut de alternativ som innehåller inga alls,
eller få tillsatser.
Köpa, alternativt odla ingredienser själv, och
laga mat från grunden, så blir det betydligt
mindre tillsatser.
Försök undvika färdigmat och halvfabrikat

Vill man dessutom stödja naturen, så kan man även
försöka undvika grönsaker och frukt som
besprutats, eller som transporteras långa sträckor. I
så fall, välj ekologiska alternativt närodlade
produkter.
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