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NOTAT 

Til Fødevarestyrelsen 

Vedr. Sorbinsyre i energidrik 

Fra DTU Fødevareinstituttet
 

14. November 2018 

DTU DOC nr. 18/14504 

Vurdering af udeklareret indhold af sorbinsyre i alkoholholdig energidrik 

Forespørgsel 

DTU Fødevareinstituttet er af Fødevarestyrelsen (FVST), blevet bedt om at foretage en sundheds-
mæssig vurdering af fund af sorbinsyre i produktet ”Cult Shaker original” med 4,5 % alkohol. En flaske 
indeholder 275 ml. 

Prøve og sorbinsyre fund 
Prøve ID Sorbinsyre 
X 165 ± 6 mg/l 

Analysen er udført af FVST laboratorium i Lystrup. 

Grænseværdien på 200 mg/kg for indhold af sorbinsyre i den konkrete fødevarekategori er ikke over-
skredet (Forordning nr. 1333/2008) men indholdet er ikke deklareret. Den sundhedsmæssige vurde-
ring retter sig mod at vurdere risikoen som følge af at produktet ikke er deklareret for indehold af sor-
binsyre (eller salte heraf).  

Konklusion 

Det kan ikke udelukkes at indtag af produktet kan medføre en risiko for at personer, der er overføl-
somme overfor sorbinsyre kan udvikle symptomer i huden. I modsætning til benzoesyre foreligger der 
ikke beskrivelser af at indtagelse af sorbinsyre har ført til anafylaktiske reaktioner (voldsomme og po-
tentielt livstruende allergisk reaktioner). Men der foreligger et sundhedsmæssigt rationale for at føde-
vare, som det pågældende produkt, skal være deklareret. Dette muliggør at personer, der er bekendt 
med at de er overfølsomme over for sorbinsyre, har en mulighed for at undgå indtag af produktet.  

Vurderingen er behæftet med en betydelig usikkerhed, grundet de sparsomme data der er tilgængelig. 
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Baggrund 

Sorbinsyre er et tilsætningsstof (E 200) der kan tilsættes til visse fødevare for at konservere dem. 
Sorbinsyre findes også naturligt i en række fødevarer, eks. rønnebær. Sorbinsyre og stoffets kalium (E 
201) og calcium salte (E 203) er senest blevet vurderet af EFSA i 2015. På basis af denne vurdering
har EFSA sænket den tidligere ADI værdi på 25 mg/kg legemsvægt pr. dag til 3 mg/kg legemsvægt pr.
dag. Så længe indtaget ligger under ADI vil der ikke være nogen sundhedsmæssige bekymringer i
forhold til indtaget for de fleste mennesker (EFSA 2015).

Der er beskrevet to typer af overfølsomhedsreaktion over for sorbinsyre. 
1. Et dansk studie (Clemmesen og Hjorth 1982) beskriver hudsymptomer der kommer hurtigt ved

kontakt, såkaldt kontakt urtikaria (nældefeber). Udgangspunktet er en hændelse i en børneha-
ve, hvor børnene fik rødmen og prikken rundt om munden efter at have spist frugtsalat kon-
serveret med 0,11% natrium sorbat og 0,11% natrium benzoat. Forfatterne laver 20 minutters
lappetest på voksne og konstaterer at 0,1% sorbinsyre kan give rødmen i huden hos 20% af
forsøgspersonerne. Koncentrationerne af natriumsorbat er realistiske i forhold til hvad der er
tilladt i visse fødevarer i dag. Der er få andre beskrivelser af akutte reaktioner efter kontakt
med sorbinsyre refereret i Walker (1990)

2. Det er muligt at udvikle kontaktallergi overfor sorbinsyre brugt som konserveringsmiddel i
kosmetik. I et større dansk studie fandt man 7 ud af 718 patienter havde relevant kontaktaller-
gi over for sorbinsyre. Der var intet i det kliniske billede der tydede på at disse mennesker fik
symptomer af at spise fødevarer med sorbinsyre (Ramsing og Menné 1993). Der er beskrivel-
ser i litteraturen af personer med kontaktallergi over for sorbinsyre med persisterende, ufor-
klarlige hudsymptomer der ophører når de undgår mad med sorbinsyre (Dejobert et al. 2001,
Giordano-Labadie et al. 1996). Dette kaldes systemisk kontaktallergi og kendes også fra fx
mennesker med hudallergi overfor nikkel, der reagerer på mad med højt nikkelindhold.

Vurdering 

Med det målte indhold af sorbinsyre så vil indtag af en, to eller tre flasker føre til et indtag på hhv. 45 
mg, 91 mg og 136 mg sorbinsyre. I det foreliggende tilfælde, hvor sorbinsyren er fundet udeklareret i 
en drik er det således potentielt muligt at indtage relativt store doser. Det er muligt at få enten akutte 
eller kroniske hudsymptomer ved indtagelse af sorbinsyre i de mængder det er tilladt at tilsætte føde-
varer. Men det er ud fra de foreliggende data ikke muligt at sætte en nedre grænse for hvor meget der 
skal til. 
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