
 
 
General rights 
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright 
owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. 
 

 Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. 

 You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain 

 You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal 
 
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately 
and investigate your claim. 
  
 

   

 

 

Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 19, 2023

Indtag af sort peber og piperin i den danske kost

DTU Fødevareinstituttet

Publication date:
2021

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link back to DTU Orbit

Citation (APA):
DTU Fødevareinstituttet, (2021). Indtag af sort peber og piperin i den danske kost, No. 20/1020295, 6 p., Jan 15,
2021.

https://orbit.dtu.dk/en/publications/52abdcc7-bb09-4683-9195-7bd0eaf1d2d6


1 
 

5 

 

 

Notat 
 

 

Til Fødevarestyrelsen, Kemi og Fødevarekvalitet 

Vedr. Indtag af sort peber og piperin i den danske kost 

Fra DTU Fødevareinstituttet  

 

15. januar 2021 

DTU DOCX 20/1020295. 

 

Forespørgsel 

Fødevarestyrelsen har 21. december 2020 anmodet DTU Fødevareinstituttet om at vurdere om data og 

beregninger fra virksomheden kan anvendes til grundlag for en risikovurdering af befolkningens indtag af 

sort peber herunder indholdet af piperin i sort peber fra den almindelige kost samt om DTU med de 

foreliggende data og på baggrund af tilgængelig litteratur mener, at der er grund til bekymring for 

befolkningens indtag af sort peber herunder piperin i sort peber. Der er bedt om et svar senest 15. januar 

2021.  

 

Fødevarestyrelsen skriver yderligere at ”virksomheden har beregnet, at man gennem den almindelige 

kost indtager mere piperin fra sort peber end de mængder, der er i deres kosttilskud. Fødevarestyrelsen 

betragter på baggrund af risikovurderinger fra Jer de 15 kosttilskudsprodukter fra virksomheden som 

farlige. I forbindelse med sagen har vi bedt jer undersøge, hvad befolkningens indtag af sort peber er og I 

har oplyst, at data fra seneste kostundersøgelse ikke kunne anvendes til at estimere indtaget præcist.”  

Konklusion 

DTU Fødevareinstituttet har gennemgået virksomhedens beregning af indtaget af piperin anvendt som 

krydderi i kosten. Virksomheden beregner et gennemsnitligt indtag af sort peber på 1,6 g dagligt svarende 

til et indtag af piperin på 59,54 mg (efter en korrektion for en reduktion af piperin som følge af 

varmebehandling af noget af maden) og 82,57 mg piperin (uden reduktion for varmebehandling). Dertil 

mener virksomheden, at der yderligere skal lægges 18,8 mg piperin (svarende til 0,376 g sort peber) på 

baggrund af import- og eksport-tal. DTU Fødevareinstituttet vurderer, at virksomhedens beregnede indtag 

af piperin fra kosten er et overestimat, da forbrugeren i virksomhedens eksempel konsekvent vælger 

fødevarer med det højeste indhold af peber og gentager dette spisemønster hver dag ugen igennem. 

Også indtaget baseret på import- og eksport-tal vurderes at overestimere indtaget af piperin hjemme hos 

forbrugeren. Der er ikke fundet danske eller europæiske data for indtaget af sort peber i kosten. En 

undersøgelse udført i Indien fandt et gennemsnitsindtag på 330 mg sort peber/dag svarende til 16,5 mg 

piperin (uden korrektion for reduktion af piperin ved varmebehandling).  

 

Anvendelse af sort peber som krydderi går langt tilbage og et normalt forbrug af sort peber som krydderi 

er næppe et sundhedsmæssigt problem. Et højt indtag af sort peber er dog måske ikke helt uden risiko. I 
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litteraturen er nævnt, at et indtag på 1,5 g sort peber har givet anledning til blødning fra maven i en 

forsøgsperson i en eksperimentel undersøgelse, hvor peber blev doseret direkte i maven.  

 

Risikovurderingen af piperin til kosttilskud fra 2. oktober 2019 skal ikke gentages her. Indtag af piperin fra 

kosttilskud enten som rent stof eller som en ekstrakt fra sort peber adskiller sig på en række punkter fra 

indtag af piperin fra mad krydret med sort peber f.eks. indgives det i mere koncentreret form. Der er 

eksperimentelt set øget absorption fra tarmen og ændret omsætning i leveren af en lang række stoffer og 

lægemidler, når de gives samtidig med piperin. Sådanne effekter er set i mennesker allerede ved kort tids 

indtagelse (ned til en enkelt dosis) og i doser på 5-20 mg piperin. Om denne virkning evt. kan være 

skadelig afhænger af doseringslængden og om stoffet, der gives sammen med piperin, har en skadelig 

effekt i de højere doser, det optages i. Denne kombinationseffekt af piperin og stoffet, som det gives 

sammen med, er ikke nødvendigvis kendt, da de forsøg, der ligger til grund for fastsættelse af 

sundhedsmæssigt baserede grænseværdier for et stof tilsat en fødevare, er udført med det testede stof 

alene.  

 

Indtaget af peber og dermed piperin med kosten 

DTU Fødevareinstituttet har på baggrund af virksomhedens fremsendte materiale (bilag 4 og et dokument 

med navnet piperinindhold) modtaget 21. december 2020 udarbejdet en oversigt over virksomhedens 

beregninger af indtag af sort peber og piperin (tabel 1). Virksomheden har i sin beregning antaget, at 

piperinindholdet i sort peber er 5%. Virksomheden kommer med et forslag til en dagskost på hhv. en 

hverdag og en weekenddag, hvor følgende peberholdige fødevarer er udvalgt og indtaget af piperin og 

sort peber er angivet. Den mængde sort peber, der bruges til at krydre maden i husholdningen, indgår 

ikke i denne beregning. Derudover skriver virksomheden i bilag 4, at den yderligere har estimeret et 

indtag på 18,8 mg/piperin/dag i henhold til import- og eksport-tal for peber i 2019.  

Tabel 1 

Hverdag eller 

weekend 

Måltid Fødevare Piperinindtag i fødevarerne 

(* indhold efter 

varmebehandling) 

Indtag af 

sort 

peber 

Hverdag Frokost Rullepølse 45 mg  900 mg 

  Leverpostej 14 mg  (4,9 mg *) 280 mg 

 Aftensmad Kartofler med salt og 

peber (færdigret) 

15 mg  (5,25 mg*) 300 mg 

Samlet indtag 

en hverdag 

  74 mg (55,5 mg*) 1480 mg 

~ 1,48 g 

Weekend Morgenmad Peberspegepølse 18 mg  360 mg 

 Frokost Varmrøget peberlaks 15 mg  300 mg 

  Leverpostej 14 mg (4,9 mg *) 280 mg 

 Aftensmad Pebersauce 37,5 mg (13,3 mg*) 750 mg 

 Snack  Peberchips 19,5 mg  390 mg 

Samlet indtag 

en weekenddag 

  104 mg piperin 2080 mg 

~ 2,08 g 

.  
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Virksomheden beregner en gennemsnitligt piperinindtag ved at tage et vægtet gennemsnit af fem 

hverdage og to weekenddage, dvs. samme kost gentages hhv. 5 og 2 gange. Denne beregning viser et 

gennemsnitligt indtag af piperin på 82,57 mg per dag (~ 1,6 g sort peber/dag) og ved 63% reduktion som 

følge af varmebehandling: 59,54 mg/dag.  

Forslagene til hhv. hverdagen og weekenddagen anvender portionsstørrelser fra ”Mål, vægt og 

portionsstørrelser på fødevarer”. Der er for hver fødevarekategori valgt en mellemportion. 

Portionsstørrelserne virker rimelige. 

Der er stor variation i indholdet af sort peber i forskellige produkter og det er sjældent, at producenter 

oplyser peberindholdet i produkter. I de foreslåede dagskosteksempler er der valgt fødevarer, hvor 

smagen af sort peber ofte er ønsket. Peberspegepølse må formodes at have et højere peberindhold end 

andre typer spegepølser, ligesom varmrøget peberlaks i sagens natur har højere indhold af peber end 

andre former for varmrøget laks. Ligeledes vil pebersauce have et højere indhold af peber end fx 

bearnaisesovs. De valgte chips er også et produkt, hvor forhandlerne oplyser, at chipsene har en stærk 
smag af peber. For de fleste produktkategorier er er der kun angivet et produkt i hver kategori, men for 

rullepølse er der tre forskellige produkter. Her har virksomheden valgt, at rullepølsen med højest indhold 

af peber indgår i dagkostforslagene. Det skal i øvrigt bemærkes, at rullepølse ikke er den hyppigst spiste 

pålægstype i Danmark. Det er leverpostej, spegepølse og skinke. Dagskostforslagene virker sandsynlige 

for en given dag, men da gennemsnitsdanskeren spiser en lang række fødevarer igennem ugen, er det 

ikke rimeligt, at de to dagskostforslag ganges hhv. 5 og 2 gange op for at repræsentere en 

gennemsnituges kostvalg.  Det vurderes derfor, at peberindtaget i den foreslåede dagskost og dermed 

piperinindtaget ligger i den høje ende.  

Virksomheden har derudover anslået et yderligere bidrag fra sort peber på 18,8 mg/piperin/dag, hvilket 

svarer til 376 mg sort peber ud fra import/eksport data. Hvis denne beregning skal anslå, hvor meget sort 

peber, forbrugeren selv krydrer sin mad med, er dette et overestimat, da en del af denne import er 

industripeber, som bruges til fremstilling af f.eks. peberlaks, peberspegepølse og pebersovs, som 

allerede indgår i virksomhedens anden indtagsberegning. Derudover vil der også her være en reduktion, 

hvis peberen bruges i mad, der varmebehandles. Endelig ender en del af den sorte peber, som 

forbrugerne køber, aldrig i maden, men står på krydderihylden eller bliver smidt ud, når sidste salgsdato 

er overskredet.   

Indtag af piperin fra andre kilder 

Piperin bruges også som aromastof, men indtaget fra denne anvendelse er meget lille (beregnet til 6,2 

µg/person/dag i Europa og 0,07 µg/person/dag i USA) (EFSA 2015).  

Indtaget af sort peber i kosten og mulige sundhedsmæssige risici 

Den tørrede frugt af sort peber (Piper nigrum L.) er et velkendt krydderi, som har været anvendt i Europa i 

århundreder. Den skarpe smag skyldes indholdet af alkaloidet piperin (Koleva et al. 2012). Ifølge Koleva 

(2012) er piperinindholdet i peber ikke et sundhedsmæssigt problem, når det bruges i mængder som 

normalt anvendes i fødevarer. I artiklen er der ikke specifikt henvist til, hvad et normalt dagligt indtag af 

sort peber er, men piperinindtaget er beregnet på baggrund af et dagligt indtag af sort peber på 0,33 

g/dag. Dette indtag stammer fra en indisk spørgeskemaundersøgelser udført i 100 husstande (Pradeep et 

al. 1993). Hvis der er 5% piperin i sort peber, svarer det til et gennemsnitsindtag på 16,5 mg piperin. 

Koleva et al. (2012) refererer til, at sort peber i højere doser kan forårsage skader på slimhinden i maven 
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med henvisning til et forsøg, hvor raske forsøgspersoner fik 1,5 g sort peber indgivet i maven og hvor en 

person udviklede alvorlig blødning. (DTU har ikke direkte adgang til artiklen og på grund af den korte 

svarfrist har der ikke været mulighed for at skaffe artiklen og finde flere oplysninger om antallet af 

forsøgspersoner og doseringslængden). Koleva et al. (2012) gør opmærksom på, at mennesker med 

ekstremt forbrug af peber kan være i øget risiko for den type effekter. Derudover nævnes, at personer, 

der tager lægemidler skal være forsigtige med indtag af krydderier med indhold af piperin.    

 

Forskelle i måden sort peber indtages på som krydderi og indtag af piperin eller piperinholdige 

ekstrakter af sort peber med kosttilskud 

DTU Fødevareinstituttet bemærker, at der er forskelle på indgivelse af piperin tilsat som krydderi i maden 

sammenlignet med anvendelse som ingrediens i et kosttilskud. Da sort peber har en skarp smag, vil det 

være en grænse for, hvor meget krydret mad forbrugerne finder det behageligt at indtage. Ligesom de 

allerfleste forbrugere må antages at have et varierende forbrug af fødevarer med indhold af sort peber i 

deres mad. For fødevarer, der varmebehandles, ses et fald i piperinindholdet i den færdige fødevare på 

13-62% afhængig af tilberedningsmetoden (beskrevet i DTU Fødevareinstituttets notat fra 18. september 

2020). En lignende reduktion i piperinindholdet sker ikke i kosttilskuddet.  

 

Piperin indtaget med virksomhedens kosttilskud er allerede udtrukket fra sort peber (findes i en ekstrakt) 

og gives i form af tabletter (i de fleste kosttilskud), ellers som kapsler eller på en anden form. Det betyder, 

at forbrugeren, der indtager kosttilskuddet, ikke mærker den skarpe smag af piperin. Formålet med 

piperintilsætningen kan være at øge biotilgængeligheden af andre stoffer. Det er virksomheden inde på i 

sin risikovurdering (bilag 1), hvor den skriver, at ”Der er ikke nogen identificeret sikkerhedsmæssig 

bekymring med hensyn til piperine i sig selv, sikkerhedsproblemet vedrører primært stoffets evne til at 

øge biotilgængeligheden af andre stoffer” (beskrevet i DTU Fødevareinstituttets notat fra 18. september 

2020).  

 

Med doseringen i kosttilskud indtages en koncentreret dosis af piperin. Virksomheden henviser selv til en 

reference (GRAS-vurderingen), som nævner forskellen mellem indtag af piperin som aroma og indtag af 

en koncentreret dosis (citatet nedenfor er fra DTU Fødevareinstituttets notat fra 18. september):  ”I 

GRAS-vurderingen (s. 14) nævnes specifikt, at den øgede biotilgængelighed, der er vist, når man giver 

en dosis af piperin sammen med andre stoffer som phenytoin, coenzym Q10, beta-caroten, theophyllin og 

propranolol, er forskellig fra dem ansøgte anvendelse af BioPerine® som aromastof til fødevarer, hvor 

indtaget af piperin bliver spredt ud over dagen”. Indtaget af piperin fra sort peber i maden ligner indtaget 

som aromastof.  

 

Indgivelse af piperin fra kosttilskud adskiller sig fra indtag gennem peberkrydret mad ved, at man indtager 

en daglig, større mængde på et kortere tidsrum i modsætning til via kosten, hvor sort peber først skal 

nedbrydes i fordøjelseskanalen, inden piperin kan frigives og derefter optages. Absorptionen af piperin 

må derfor foregå langsommere, når den findes i peberkrydret mad, end når der gives en koncentreret 

dosis med et kosttilskud.  

 

DTU Fødevareinstituttets risikovurdering af piperin til kosttilskud fra 2. oktober 2019 fastætter et sikker 

niveau af piperin på baggrund af data fra et 90-dages forsøg i rotter, men der omtales andet f.eks., ”at 

piperin ændrer tarmens optagelse af nogle kemiske stoffer samt forårsager ændringer i nogle af leverens 

enzymsystemer, som har betydning for omsætningen (metabolismen) af kemiske stoffer i leveren”. Der er 

refereret til undersøgelser med selen og Q10 i doser på 5 mg per dag. I DTU Fødevareinstituttets notat 
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fra 18. september 2020 vises i tabel 1, at 15-20 mg piperin indgivet i en enkelt dosis eller i op til ti dage til 

mennesker, gav anledning til øget niveau i blodet af de undersøgte lægemidler eller curcumin. Hvis 

piperin indgives sammen med et andet stof, hvor optagelsen eller omsætningen af det andet stof ændres, 

kan det i værste fald betyde, at en risikovurdering af det pågældende stof og en sundhedsmæssigt 

baseret grænseværdi i fødevarer fastsat på baggrund af risikovurderingen ikke længere gælder. Det 

skyldes, at det andet stof oprindelig blev testet alene i de dyreforsøg, som ligger til grund for 

risikovurderingen og fastsættelse af grænseværdien.  

 

Sammendrag 

Sort peber (Piper nigrum L.) er et gammelkendt krydderi, som har været brugt til at krydre maden og gøre 

den mere velsmagende. Piperin (et alkaloid) giver sort peber den stærke og brændende smag. Det er 

ikke hele mængden af piperin i mad krydret med sort peber, der genfindes i en færdig ret. Der sker en 

reduktion i indholdet af piperin på 13-62% efter varmebehandling.  

 

Virksomheden har indsendt en beregning af indtaget af sort peber som krydderi og indtaget af piperin fra 

kosten beregnet på baggrund af en ugeplan. Her beregnes et gennemsnitligt indtag af sort peber på 1,6 g 

dagligt svarende til et indtag af piperin på 59,54 mg (efter en korrektion for en reduktion af piperin som 

følge af varmebehandling af nogle af fødevarerne) eller 82,57 mg piperin (uden denne reduktion). Dertil 

beregner virksomheden et dagligt indtag på yderligere 18,8 mg piperin (svarende til 376 mg sort peber) 

på baggrund af import/eksport-data. Valget af portionsstørrelse virker rimeligt. DTU Fødevareinstituttet 

kan ikke udelukke, at der er personer, der vælger fødevarer med højt peberindhold en enkelt dag. Men 

indtaget bliver overestimeret, når virksomheden konsekvent vælger fødevarer med det højeste indhold af 

peber i en given kategori og når man i beregningen antager, at personen spiser f.eks. samme slags 

rullepølse med særligt højt peberindhold alle hverdage eller spiser pebersauce, pebermakrel og 

peberchips både lørdag og søndag. Der er ikke danske eller europæiske data for indtaget af sort peber 

fra kosten at sammenligne med. En indisk undersøgelse fandt et gennemsnitsindtag på 0,33 g sort peber 

dagligt svarende til 16,5 mg piperin (uden en beregnet reduktion i indholdet som følge af opvarmning af 

sort peber i nogle retter).   

 

I litteraturen nævnes ikke skadelige effekter ved normalt indtag af sort peber som krydderi. Der nævnes, 

en mulig øget risiko for skade på mavens slimhinde eller blødning fra maven. Dette er set eksperimentelt, 

når man gav 1,5 g sort peber direkte i maven til raske forsøgspersoner.  

 

I de senere år har der været markedsført kosttilskud med indhold af piperin. Dette hænger formodentlig 

sammen med, at der eksperimentelt både i dyr og mennesker er observeret øget absorption fra tarmen 

og ændret omsætning i leveren af en lang række stoffer og forskellige lægemidler, når de gives samtidig 

med piperin. Sådanne effekter er set allerede ved kort indtagelse (ned til en enkelt dosis) og i doser på 5-

20 mg piperin. Om denne virkning eventuelt kan være skadelig afhænger af doseringslængden og om 

stoffet, der gives sammen med piperin, har en skadelig effekt i de højere doser, det optages i. De mulige 

effekter af en sådan kombination af stoffer er som oftest ikke kendt på forhånd, da de forsøg, der ligger til 

grund for f.eks. fastsættelse af sundhedsmæssigt baserede grænseværdier for et stof tilsat en fødevare 

er udført med det testede stof alene.  

Referencer 

EFSA CEF Panel (EFSA Panel on Food Contact Materials, Enzymes, Flavourings and Processing Aids), 

(2015) Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 86, Revision 2 (FGE.86Rev2): Consideration of 



6 
 

aliphatic and arylalkyl amines and amides evaluated by JECFA (65th meeting). EFSA Journal 13(1):3998, 

49 pp. doi:10.2903/j.efsa.2015.3998. 

Koleva II, van Beek TA, Soffers AEMF, Dusemund B, Rietjens IMCM (2012). Alkaloids in the human food 

chain – Natural occurrence and possible adverse effects. Mol. Nutr. Food Res. 56: 30-52.  

Pradeep KU, Geervani P, Eggum BO (1993) Common Indian spices: Nutrient composition, consumption 

and contribution to dietary value. Plant Food Human Nutr. 44: 137-148. 

  

 

 

 




