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Definisjon - Matsvindel

Bevisste planlagt brudd på
regelverket satt i system og
motivert utfra ønske om profitt hos
produsent/importør/omsetter

Mattilsynet
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Matsvindel er ikke et bedriftsproblem, men
et samfunnsproblem!
Forebygging av matsvindel er ikke lett
– da de som driver med det vet hva
de gjør!
Forebygging av matsvindel er
nødvendig for:

•
•
•
•

Matvaretryggheten
Pris/kvalitet balansen

Kundens tillitt
Merkevareeiers overlevelse

3

Hva er matsvindel?

Kilde: Food Fraud Database (v2)
Title: Company Presentation Food & Feed Analyses Division
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Hvorfor kan det være vanskelig å analysere
for matsvindel?

Kilde: John G. Keogh (https://www.youtube.com/watch?v=eOeNVkn0TS4)
Title: Company Presentation Food & Feed Analyses Division
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ANALYSER

Title: Company Presentation Food & Feed Analyses Division
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Vi begir oss inn i et minefelt når vi snakker
om matsvindel og analyser.

I will guarantee that if you do no testing you will NEVER detect any problems.
However the Press or the Regulator might ask difficult questions one day in the
future, and what will your legal defense be?
David Hammond, Eurofins

Ikke alt kan testes….

Risiko for å bli oppdaget er ca 2-3 %

Forbruker har stor tiltro til Norske myndigheter og deres kontroll
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Noen produkter utpeker seg innen
matsvindel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Olivenolje

Økologiske varer
Melk og meieriprodukter
Honning

Fisk og annen sjømat
Korn
Kaffe og Te
Vin
Fruktjuice
Kjøtt av ulike slag
Krydder
Vanilje
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Sannsynlighet for å detektere forfalskning
reduseres jo mer produktet er prosessert

Kilde: Food Innovation Talk 3. okt 2018
Title: Company Presentation Food & Feed Analyses Division
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For å avsløre matsvindel…

…MÅ man tenke annerledes i forhold til analyser

Targeted
Du vet hva du leter etter og
søker etter det

Non-Targeted
 Du vet ikke helt sikkert hva du
leter etter
• Vi finner også ting vi ikke leter etter
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Matsvindel – teststrategier
Kjemisk sammensetning
Identifisere og kvantifisere komponenter i
produkt  profiler
Verifisere spesifikasjon

Isotopanalyse
Geografisk, botanisk, kjemisk
opprinnelse av komponenter eller
ingredienser

DNA analyser - Molekylærbiologi
Enzym immunoassay, DNA

Species, strekkode mot database

Profiling
Fingerprint av hele matriksen
Screening for mønster
Måler isotopforholdet mellom
flere isotoper (13C/12C, 15N/14N og 2H/1H)
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Eksempler på Analysemuligheter Matsvindel

•
•
•
•

Artbestemmelse
Geografisk opprinnelse
Sammensetning
Produksjonsmetode
• De som driver med matsvindel profesjonelt vet hva de gjør og de
gjør det vanskelig for oss å analysere. De tenker overhodet ikke på
mattrygghet.

• Det må dels bruke avanserte metoder for å avdekke svindel.
• Dette er komplekst og det betyr at det fort koster penger…..
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Artbestemmelse
DNA finnes i alle organismer, unik for hver art.

Bevist feilmerking og forfalsking

Kan brukes som en «Strekkode» som sjekkes
mot offentlig databaser:
NCBI (National Center for Biotechnology Information, USA)

DNA analyser (inkl. GMO)

BOLD (Barcode of Life Database)

 DNA sekvensering - PCR
•
•
•
•

DNA ekstraheres
Mitokondrielle DNA regioner PCR oppformeres
Sjekkes mot artsspesifikke eller universelle primere
PCR produkt sekvenseres og sjekkes mot databaser

 Hardt prosesserte varer DNA kan bli ødelagt og vanskelig å analysere
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Artsbestemmelse
•

Metodene kan benyttes på prosessert og ubearbeidet vare

• Artsbestemmelse eller kontaminering av arter
• Må ha intakt DNA i prøven!!!
• Realtime PCR
• Artsspesifikk
• Ulike primere mot ulike arter
• Sjekke opp mot stor internasjonal database
•

Kan være vanskelig å tolke

• Metabar-Coding, Next generation sequencing
•
•
•

Mitokondrielt DNA ekstraheres fra vevet/matriksen
Det brukes en universell primer for å fange opp DNA til amplifisering og sekvensering
Minst 2 DNA sekvenser som er funnet, matches mot store internasjonale DNA
databaser NCBI/BOLD
• Oppgir %vis hvor mye DNA som er funnet av hvert specie.
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GMO

Vi ser at spor av Genmodifisert materiale dukker opp i ulike
næringsmidler  kan være matsvindel?


* Tilsiktet eller ikke tilsiktet



* Ulike koder for ulik matsvindel



*Utfordringer med standard GMO vs CRISPR

I hardt prosesserte varer kan DNA bli ødelagt og vanskelig å analysere.
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Geografisk opprinnelse
Bevist feilmerking og forfalsking
NMR analyser - Fingeravtrykk
 Måler isotopforholdet på flere atomer i samme prøve
• Etableres et mønster = fingeravtrykket
 Isotoper – et stabilt isotopmønster i f.eks kjøttprotein
• Bekreftes  mot en database
 Bestemmelse av f.eks 13C/12C, 15N/14N og 2H/1H

 NMR brukes til screening før man evt dykker videre

DNA analyser (inkl. GMO)

En isotop er en
variant av et
grunnstoff hvor
antall nøytroner i
kjernen varierer.
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Geografisk opprinnelse
Hvor kommer produktet fra?

•

Bruk av elementanalyser

•
•

Isotoper

•

The determination of 13C/12C, 15N/14N and 2H/1H in meat is ISO
17025 accredited.

The multi-element stable isotope pattern of meat proteins allows
confirming a declared geographical origin, based on existing
worldwide databases. This analysis is all the more discriminant as
the producing area is well-defined and limited in space.

Men hvis en norsk ku har fått mye
soya og vi sjekker isotoper så kan
det se ut som den er fra Brasil

En isotop er en
variant av et
grunnstoff hvor
antall nøytroner i
kjernen varierer.
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Global isotoplandskap for oksygen
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Sammensetning
Bevist feilmerking og forfalsking
Fortynning/utblanding
Bytte ut enkelte råvarer med billigere varer
Maskere råvarer med dårlig kvalitet
Tillsetting av råvarer for å fremme positive attributter (eks smak/farge/lukt)
Spesifikasjoner på alle produkt – produktets Fingeravtrykk
•
•
•
•
•
•
•
•

Fettsyresammensetning
Sukkerprofil
Aminosyresammensetning
Fibersammensetning
Allergener – ELISA; PCR; LC-MS/MS
DNA analyser (inkl. GMO)
Analyser av tilsetningsstoffer
Andre spesialanalyser
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Deklarert produksjonsmetode – eks Økologisk
Bevisst feilmerking og forfalsking
Økologiske filosofi går på etikk og moral
Det er tilnærmet ingen forskjell i næringsstoffer og sammensetning mellom konvensjonell og
økologisk dyrket mat
 Art/sortsvariasjonen er større
Hva gjør vi da?

 Analyse av plantevernmidler (NB! Ulike plantevernmidler godkjent i ulike land)
 Analyse av isotopratio i nitrogenet (15N / 14N)
• Kunstgjødsel er ofte produsert etter Haaber- Bosch metoden
• Kunstgjødsel har en annen Nitrogen-isotopratio 15/14 enn «naturgjødsel»
 kan derfor analyseres

Det selges 60% mer økologiske varer på verdensmarkedet enn det produseres.....
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Olivenolje – øverst på jukselista ?
Olivenolje er underlagt ulike internasjonale klassifiseringssystemer

 Produsentene forholder seg mest til IOOC (international olive oil council)
 EU eget direktiv
 disse to er ikke helt ens
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forhold mono, di og triglyserider
Fettsyresammensetning
Sterolsammensetning
Peroksidverdi
Frie fettsyrer
Alkylestere

Absorbans i uv/vis
Sensorisk analyse
Osv
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Honning – også høyt på jukselista
Kommersiell produksjon og salg av honning skal være underlagt EU direktiv 2001/110
Mest vanlige form for juks er å tilsette sukker
Hvordan kan man måle evt tilsatt sukker?
Tilsatt sukker kommer fra en annen plante enn den planten som biene har vært på

 C3 sukker versus C4 sukker (C3 fotosyntese eller C4 fotosyntese)
• Bier produserer så å si all honning fra blomster fra C3 planter
 Hvordan måle forskjell på sukker fra C3 og C4 fotosyntese?
 AOCS metoden er basert på IRMS, er den eneste som codex og andre organisasjoner
forholder seg til……
 Pr i dag….. blir nok annerledes fremover....
 NMR………. (Danmark…)
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Oregano
https://www.foodqualitynews.com/Article/2017/10/19/Danish-testing-finds-oregano-fraud
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Fruit juice and derived
products:

Honey, maple syrup, agave
syrup:

Detection of addition of sugar,
water, colourings, aromas or
other undeclared additives,
determination of fruit content;
geographic origin check

Detection of addition of sugar or
other undeclared additives,
mislabeling, geographic origin
check

Wines, ciders:

Coffee, tea, spices and herbal
extracts:

Detection of chaptalisation,
sweetening, dilution or addition of
glycerol, checking the process
used in sparkling products,
conformity to the isotopic profile;
geographic origin check

Diffenciation Arabica vs Robusta,
coffee vs chicory, etc.; checking
for natural or synthetic sources
of caffeine in tea, coffee or
guarana-containing drinks;
geographic origin check

Flavours:

Spirits, beers:

Checking whether a flavour is
natural from X (vanilla, aniseed,
bitter almond, cinnamon, lavender,
fruit, mint), natural, or synthetic

Control of the botanical origin of
the alcohol, detection of addition
of water, sugars or flavours
(according to current regulations
and/or product specifications)
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Basmati rice:
Quantification of the amount of
basmati present in rice
Dairy products:
Confirmation of the main feed
used (grass or maize silage),
detection of adulteration, animal
species check, flavourings
check (e.g. fruit, vanilla);
geographic origin check
Cereals:
Confirmation of variety;
geographic origin check

Meat products:
Confirmation of animal species,
geographic origin check
Fish and shellfish:
Confirmation of species and of
feeding regime (wild vs. farmed)

 Analyser  skreddersydd for ulike matrikser/produkter
• Standard analysemetoder
• Spesifikke/avanserte tester
 Matsvindlere tenker kun økonomisk vinning – tenker ikke på risiko for
mattryggheten

 Vær på vakt og følg med
• Ekstremt billige råvarer eller produkter
• Analysesertifikat som ikke ser bra ut
• Produkter med andre egenskaper enn forventet
• Alt har en pris, hvis prisen er for god.....
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Matsvindel – Nyhetsbrev og / eller med i
Nettverksgruppe
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Takk for
oppmerksomheten
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