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Nordzucker’s baggrund for fokus på sukkerindtag
og sukkerindhold i fødevarer


Bevare en nuanceret og balanceret bred forståelse af
sukkerets rolle i nærings- og nydelsesmidler, og i
ernæringen.



Være en del af udviklingen af nye måder at bruge sukker på
– aktiv deltagelse i reformulering, sukkerreduktion og
innovativ sødning.



Nordzucker har mange års erfaring i formulering og
reformulering af føde- og drikkevareprodukter, herunder et
indgående praktisk kendskab til de alternative sødemidler.

Indtag af tilsatte sukkerarter i Europa








WHO rapport December 2017 : Af 53 lande i WHO Europa Region har 19 ingen
nationale kostundersøgelser
”Adult Nutrient Intake…” , Nutrient, November 2017 : Data fra 21 lande. Fra 17
lande data for indtag af totale sukkerarter (både tilsat og naturligt
forekommende). Kun 8 lande indeholdt data for tilsat sukker.
Tyskland, Letland, Spanien og Tyrkiet har ingen data for sukkerindtag – hverken
tilsat eller indtag af totale sukkerarter.
Generelt er konklusionen mht. sukkerindtag, at det er svært at sammenligne
mellem landene pga. manglende data, forskellige opgørelsesmetoder og
forskellig definition på sukker: tilsatte sukkerarter, frie sukkerarter eller totale
sukkerarter

Kilde: “Incentives and disincentives for reducing sugar in manufactured foods, WHO Europe, Dec. 2017,
og review “Adult Nutrient Intake from Current National Dietary Survey of Europan Populations. Holly L. Rippin et. Al.
Nutrient 2017, 9, 1228; doi:103390/nu121288

Indtag af tilsatte sukkerarter blandt voksne
i 8 europæiske lande
•
•

WHO anbefalinger for indtag af “free sugars”, 2015(tilsatte
sukkerarter + naturligt forekommende sukkerarter fra
juice).
WHO har selv evalueret evidensen som henholdsvis
“moderate” og “low”
10% “free sugars” – baseret på moderat evidens
5% “free sugars” – baseret på lav evidens

Kilde: “Incentives and disincentives for reducing sugar in manufactured foods, WHO Europe, Dec. 2017, og review “Adult Nutrient Intake from Current National Dietary Survey
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Indtag af tilsatte sukkerarter blandt børn i 7
europæiske lande
•
•

WHO anbefalinger for indtag af “free sugars”, 2015(tilsatte
sukkerarter + naturligt forekommende sukkerarter fra
juice).
WHO har selv evalueret evidensen som henholdsvis
“moderate” og “low”
10% “free sugars” – baseret på moderat evidens
5% “free sugars” – baseret på lav evidens

Kilde: “Incentives and disincentives for reducing sugar in manufactured foods, WHO Europe, Dec. 2017, og review “Adult Nutrient Intake from Current National Dietary Survey
7
of Europan Populations. Holly L. Rippin et. Al. Nutrient 2017, 9, 1228; doi:103390/nu121288, samt WHO’s Guideline: Sugars intake for adults and children, WHO, 2015.

Danmark: Fordeling og kilder til sukkerindtag
2011-2013
Kilder til sukkerindtag

Sukker og slik 52 %
Drikkevarer 24 %
Frugt og grønt 14 %
Mælk 3%
Brød og kornprodukter 2%
Fisk og diverse 4%

Kilde: Danskernes kostvaner 2011-2013, DTU Fødevareinstituttet, 2015.

Globale trends for indtag af sukkerarter
Udviklingen i sukkerindtag – målt i kostundersøgelser for 13 lande dækkende en tidsperiode op til 37 år –
viser faldende tendens i sukkerindtag i 10 ud af de 13 lande
Table 1. Direction of change in absolute sugar(s) intake together with magnitude of change (g/individual per day) and time span of surveys in years

Kilde: Anna Wittekind and Janette Walton. Worldwide trends in dietary sugars intake. Nutrition Research Reviews 2014;27:330-345.
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Konklusion – indtag af sukkerarter



I de lande der har kostundersøgelser – er sukkerindtaget generelt set faldende

Europa


Svært at sammenligne mellem indtag af ”tilsat sukker” mellem landene pga. manglende data og forskellige
opgørelses metoder.



Forskellig definition på sukker: Tilsatte sukkerarter, ”frie sukkerarter” og totale sukkerarter.



Kun få lande har målt ”tilsat sukker” de fleste måler ”totale sukkerarter”.





For voksne er gennemsnitindtaget i de fleste lande (undtaget UK) stort set på niveau med WHO anbefalinger om
maks. 10% ”frie sukkerarter” – muligvis lidt højere – da sukkerarter fra frugtjuice skal tillægges tilsat sukker
For børn er gennemsnitsindtaget i de fleste lande – især i Slovenien og UK – højere end WHO anbefalinger:
maks. 10 % af den daglige energi bør komme fra ”frie sukkerarter”.
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Det globale sukkermarked vokser, men ikke i EU
Drivkraft er befolkningstilvækst og økonomisk vækst i Asien, Afrika og Latinamerika
Globalt sukkerforbrug

Vækst i efterspørgsel på sukker 2016 - 2022
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Væksten sker uden for EU
kilde: OECD-FAO
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EU og fødevareindustriens fokus på sundhed –
og sukkerreduktion
Platform for ”Action on Diet, Physical Activity and Health” oprettet i 2005

EU Commission
Health and consumer protection

En løbende dialog og partnerskab mellem
fødevareindustrien, NGO’er : “The pledge”
Her forpligter man sig til sundhedsinitiativer:
Innovation af sundere fødevarer, selvregulering af
reklamer, mindre portionsstørrelse mv.

Medlemmernes initiativer kan ses på: www.eu-pledge.eu/content/members-pledges

“Reformulering” og innovation f.eks.
1. Reduktion af salt
2. Reduktion af mættet fedt
3. Reduktion af tilsat sukker
4. Reduktion af totalt energiindhold
5. Øgning af kostfibre, vitaminer og mineraler
6. Reduktion af portionsstørrelser
7. Indtagsfrekvens

12

“The Pledge” – og deres forpligtelser
 Medlemmerne: Fødevareindustrien og de enkelte producenter
forpligter sig hvert år under platformen til nogle målsætninger –
kaldet ”The pledge”.

 Reduktion af fedt, sukker og salt, mindre portionsstørrelser er
eksempler på forpligtelser.

 Årligt måles det om målsætningerne er opfyldt.
 Resultatet offentliggøres i en årsrapport.
 Medlemmer kan ekskluderes, hvis de ikke lever op til deres lovede
forpligtigelser

Medlemmernes initiativer kan ses på: www.eu-pledge.eu/content/members-pledges
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Læskedrikke - European Soft Drinks Association
(Unesda) og sukkerreduktion

Kilde: Pressemeddelelse Unesda, februar 2017. www.unesda.com. https://www.unesda.eu/wp-content/uploads/2017/02/Unesda_Sugar_Reduction_single_banner.pdf
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Læskedrikke - European Soft Drinks Association
(Unesda) og sukkerreduktion

Kilde: Pressemeddelelse Unesda, februar 2017. www.unesda.com. https://www.unesda.eu/wp-content/uploads/2017/02/Unesda_Sugar_Reduction_single_banner.pdf
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Forbruget af læskedrikke i Europa 2016
Liter/år pr. capita – Regular (sukkersødet) og Light (sødemidler)
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39
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4,1
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9,5

Kilde: Grafen er baseret på tal fra Unesda (European soft drinks industry). www.unesda.com og status over grænsehandel 2017,
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Skatteministeriet. http://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rapporter/rapporter/2017/november/status-over-graensehandel-2017

Mejeriprodukter - European Dairy Association
(EDA) – og sukkerreduktion

Kilde: Møde med EU-kommissionen ekspertgruppe om sukkerreduktion “Added Sugars Annex”- februar 2016
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Kilde: Møde med EU-kommissionens ekspertgruppe om sukkerreduktion “Added Sugars Annex”februar 2016. Anne Saint-Eve, Hélène Leciercq et.al. How much sugar do the consumers add to plain
yogurts? Insights from a study examining French consumer behaviour and self reported habits.
Appetite. Volume 99, April 2016:277-284
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Morgenmadsprodukter - European Breakfast Cereal
Association (CEEREAL) og sukkerreduktion

Kilde: Møde med EU-kommissionen ekspertgruppe om sukkerreduktion
“Added Sugars Annex”- februar 2016
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Chokolade, småkager og konfekture - Chocolate,
Biscuits & Confectionary of Europe (CAOBISCO)

Vil sætte fokus på forskellige
portionsstørrelser inkl. individuelt
pakkede emballager med “små
bidder”

Kilde: Caobisco annual report 2016. Chocolate, Bisquits & Confectionary of Europpe (CAOBISCO). www.caobisco.eu
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Eksempler på internationale firmaers initiativer
- og fokus på “mindre sukker”
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Produktorienterede strategier for energi – og
sukkerreduktion


Mindre sukker / energi i den samlede udbudte produktportefølje






Mindre sukker pr 100 g produkt


Alternative sødning



Optimal udnyttelse af sødning

Mindre energi pr 100 g produkt






Fokus på produktlanceringer uden sukker eller nye sukker/energi-reducerede produkter

Mindre fedt, mindre sukker, mindre kulhydrat, mindre protein

Mindre søde produkter


Stepvise, små ændringer



Nye produkter

Mindre portionsstørrelser

“Reduktions”-udfordringen
Det traditionelle produkt

1800 kJ/ 100 gram

Det ønskede nye produkt

900 kJ/ 100 gram
Lavt indhold af fedt, sukker, kulhydrat, salt
“Clean label”
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Et potentielt praktisk resultat

1800 kJ/ 100 gram

900 kJ/ 100 gram
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Sukker tilfører mere end blot sødme !
Sukker bidrager med


Sødme



Smag & aroma support



Volumen



Tekstur



Holdbarhed / stabilitet



Fermenteringsnæring



Frysepunktssænkning



Farvestabilitet



Moisture retention
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Der er typisk brug for flere nye ingredienser i
opskriften når man reducerer sukkerindholdet, for
at bevare de oprindelige produktegenskaber.

Alternativ sødning

Udfordring nr. 1 : Smagen



Ingen lavenergi, alternative sødemidler smager som sukker.



Høj Intesive Sødemidler (HIS) har typisk metalliske og bitre bismagsnoter



Sukkeralkoholer (polyoler) har en “kølende” smagseffekt og er laxerende



Blanding af flere forskellige sødemidler kan
frembringer smagsprofiler tæt på sukkers.



Sukkerreduktion ved brug af HIS og
aromastoffer kan frembringer smagsprofiler
tæt på sukkers.
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Sucrose Sweet Centers

Udfordring nr. 2 : Volumen / bulking
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Sukker tilfører 4 kcal/g, som øvrige kulhydrater
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Udfordring nr. 3 : Energidensiteten

Standard muffin

Fedt
Sukker
Æg
Mel
Total

Energidensitet
[kcal/100g]
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Sukker reduceret muffin

Vægt

Energi

Vægt

Energi

[g]

[kcal]

[g]

[kcal]

100
100
100
100
400

900
400
150
400
1850

100
50
100
100
350

900
200
150
400
1650

463

471

Sukkerreduktion nødvendiggør typisk en reel “reengineering” af produkt og produktions set-up
Behov for ændringer
 Bulking med lavt/ingen kalorieindhold
 Tekstur / forbedret mundfølelse
 Sødning med lavt/ingen kalorieindhold

 Aromastoffer
 Farvestoffer
 Stabilisatorer/ emulgatorer
 Konserveringsmidler og konserveringsteknikker
 Produktions- og håndteringsteknikker
 Embalage
 Lagringsbetingelser
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Antal EU lanceringer af produkter med lavt
sukkerindhold, ingen tilsat sukker og sukkerfri.
17.805 produkter 20132017, hele EU
Kategorier :
• Bageri
• Konfekture
• Mejeri
• Læskedrik,
• Dessert/is
• Morgenmad cerealier

Totalt 224.000 produkter
2013-2017 i de 6
kategorier
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Antal EU lanceringer af produkter med lavt
sukkerindhold, ingen tilsat sukker og sukkerfri.

% low-no-sugar free of
total launches
Bakery
Dairy
Desserts, Ice cream
Confectionery
Cereals
Soft drinks

2013-2017
3
13
8
5
5
20

2017
4
17
8
8
7
23
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Antal EU lanceringer af produkter med lavt
sukkerindhold, ingen tilsat sukker og sukkerfri.

UK
Spain
France
Italy
Germany

% low-no-sugar free of
total launches
2013-2017
2017
10
13
9
10
8
8
7
8
7
6

I sammenfatning
Sukkerindtag




For voksne er gennemsnitindtaget i de fleste lande (undtaget UK) stort set på niveau med WHO anbefalinger
omkring de maks. 10% ”frie sukkerarter”.
For børn er gennemsnitsindtaget i de fleste lande – især i Slovenien og UK – højere end WHO anbefalinger:
maks. 10 % af den daglige energi bør komme fra ”frie sukkerarter”.

Industriens fokus på produkternes sukkerindhold








De som kan, forsøger at skabe portefølje supplerende sukker/energi reducerede produkter via reformulering
og produktinnovation.
Tilslutning til EU’s platform for ”Action on Diet, Physical Activity and Health” via forskellige tiltag.

Tekniske udfordringer sætter praktiske grænser for mulighederne for at “erstatte” velkendte produkter med
sukker/energi reducerede alternativer af tilsvarende kvalitet og appeal.
Stigende antal lanceringer af produkter med reduceret sukkerindhold.

Tak for jeres opmærksomhed !
Lars.bo.jorgensen@nordzucker.com
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