Leatherhead Food Research några
oberoende konsumentundersökningar, för att utvärdera konsumenternas
förståelse av påståenden för sockerreduktion (se Fallstudie).
Resultaten visar att konsumenterna
blir överraskade (och i vissa fall arga)
över att minskad mängd socker inte
automatiskt leder till färre antal
kalorier!
Marknaden för livsmedel utan
socker, lägre sockerhalt och minskad
mängd socker
Trots de olika utmaningarna när det
gäller sockerreduktion är marknaden
för sockerreducerade livsmedel
enorm. Livsmedelsindustrin har presenterat ungefär 7 000 nya livsmedel

och drycker med påståenden om utan
socker, låg sockerhalt och minskad
mängd socker per år sedan 2007. Diagrammen nedan visar de populäraste
kategorierna är godis, tuggummi och
juicer. Lightdrycker är väletablerade
på marknaden, så det kommer färre
nya produkter. Lightdrycker med kolsyra innehåller vanligtvis inget socker
utan en blandning av högintensiva
sötningsmedel, men även ”icke-lightdrycker” innehåller en blandning av
socker och syntetiska konserveringsmedel i stället för bara socker.
Sammanfattning
Reformulering för att uppnå sockerreduktion är komplicerat och
innebär produktspecifika utmaningar och lösningar. Socker har många

Figur 1:Globala lanseringar av nya produkter med påståenden om inget
socker, låg sockerhalt eller minskad sockermängd
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Tabell 1: Tillåtna näringspåståenden som rör sockerinnehåll
Tillåtna näringspåståenden

Användningsvillkor

Låg sockerhalt*
		

≤5 g sockerarter/100 g eller ≤2,5 g sockerarter/
100 ml

Sockerfri*

≤0,5 g sockerarter per 100 g eller 100 ml

Utan tillsatt socker*

Inga mono- eller disackarider eller andra livsmedel har

		

använts för dess sötningsegenskaper. Om sockerarter
finns naturligt i livsmedlet bör det märkas med ”Innehåller naturligt förekommande socker”.

Minskad sockerhalt*

≥30 % minskning jämfört med en liknande produkt.

		
		

Mängden energi i produkten som påståendet gäller ska
vara lika med eller mindre än mängden energi i en
liknande produkt.

*Och liknande påståenden som kan betyda samma sak för konsumenten
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fördelar: Det har en ren, söt smak, tar
bort beskhet och syrlighet, förbättrar
konsistensen, ger energi och fungerar
som ett naturligt konserveringsmedel.
Ersättningsmedel som sorbitol kan
orsaka matsmältningsproblem och en
del högintensiva sötningsmedel kan
ge oönskad eftersmak. I vissa fall kan
det dessutom visas att sockerreduktion inte automatiskt leder till färre
antal kalorier – ett faktum som konsumenter har svårt att ta till sig.

Fallstudie: Konsumentförståelse
av påståenden om sockerreduktion
Leatherhead Food Research genomförde
en kvalitativ och kvantitativ undersökning för att ta reda på hur medvetna
konsumenterna är och om de förstår de
produktpåståenden som används i Storbritannien när det gäller näringspåståenden
om socker. Båda forskningsmetoderna
visade att det fanns en bra medvetenhet
om produktpåståenden. Påståenden om
”utan tillsatt socker” föredrogs framför
påståenden om ”minskad sockerhalt”. Det
fanns också en allmän uppfattning om att
sötningsmedel och andra ingredienser
lagts till i stället för socker. Det fanns dock
väldigt liten medvetenhet om sockerreduktionens nivå och den tillhörande
kalorireduktionen i produkter, där
påståenden om minskad mängd socker
fanns på förpackningen.
Deltagare i fokusgrupper kände sig lurade,
om det fanns påståenden om sockerreduktion men ingen tydligt minskad
mängd kalorier. Det här förstärktes av den
kvantitativa undersökningen som visade
att de svarande förväntade sig en minskad
mängd kalorier motsvarande den minskade sockermängden. Majoriteten gjorde
en korrekt bedömning om att fettet hade
det högsta kaloriinnehållet, men ett stort
antal hade en felaktig uppfattning om att
socker innehåller fler kalorier per gram
än alkohol och andra kolhydrater. Det
här är viktigt, när det gäller konsumenters förväntningar, eftersom de bevisligen
kopplar socker till kalorier och därför
förväntar sig att en minskning av sockerinnehållet även ska innebära en minskning
av kaloriinnehållet.
(Tack till British Sugar)
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