dette område viser, at der kun findes
meget få undersøgelser, der giver et
definitivt og klart billede, at dokumentationen ofte er ringe eller modstridende, og at der er foretaget færre
undersøgelser af ernæringsanprisninger end af sundhedsanprisninger.
Derfor udførte Leatherhead Food
Research en række uafhængige forbrugerundersøgelser for at bedømme
forbrugernes forståelse af anprisninger af reduceret sukkerindhold (se
Undersøgelse). Resultaterne viser, at
forbrugerne er overraskede (og i visse
tilfælde vrede) over, at en reduktion af
sukkerindholdet ikke nødvendigvis er
lig med et lavere kalorieindhold!

Fødevareindustrien har siden 2007
årligt introduceret ca. 7.000 nye
fødevarer og drikkevarer, der enten er
anprist som sukkerfri eller med lavt
eller reduceret sukkerindhold. Figur 1
viser, at de mest populære kategorier
er tyggegummi, sukkerkonfekture
og juiceprodukter. Sukkerfrie læskedrikke er veletablerede på markedet,
så her ser vi færre nye produkter.
I kulsyreholdige light-drikkevarer
er hele sukkerindholdet som regel
erstattet af en blanding af højintensive
sødemidler, men selv ’ikke-light’produkter indeholder en blanding
af sukker og kunstige konserveringsmidler og ikke kun sukker.

På trods af udfordringerne i forbindelse med sukkerreduktion er der et
enormt marked for fødevarer med
reduceret sukkerindhold.

Konklusioner
Reduktion af sukkerindholdet er en
kompleks udfordring og medfører
produktspecifikke udfordringer og

Figur 1: Globale lanceringer af nye produkter – sukkerfri eller med lavt eller
reduceret sukkerindhold – efter kategori

Kilde: MintelGNPD

Tabel 1: Tilladte ernæringsanprisninger relateret til sukkerindhold
Tilladte ernæringsanprisninger

Vilkår for anvendelse

Lavt sukkerindhold*
		

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

Sukkerfri*

≤0,5 g sukkerarter pr. 100 g eller 100 ml

Uden tilsat sukker*
		
		
		
		

Ingen tilsatte mono- eller disakkarider eller andre
fødevarer, der anvendes på grund af deres
sødende egenskaber. Hvis sukkerarter er naturligt
forekommende i fødevaren, skal denne mærkes
’Med et naturligt indhold af sukker’.

Mindre [sukker]*
		
		
		

≥30 % reduktion sammenlignet med lignende
produkter; energiindholdet i det pågældende
produkt er det samme som eller mindre end
energiindholdet i et tilsvarende produkt.

* Og enhver anprisning, der må formodes at have samme betydning for forbrugeren
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løsninger. Sukker har mange fordele:
Det har en ren, sød smag, dæmper
bitterhed og syrlighed, forbedrer
konsistensen, tilfører energi og
fungerer som naturlig konservering.
Erstatninger som sorbitol kan forårsage fordøjelsesproblemer, og visse
højintensive sødemidler kan give en
eftersmag. Det kan derudover i visse
tilfælde påvises, at en reduktion af
sukkerindholdet ikke automatisk fører
til en reduktion af kalorieindholdet –
et faktum, som forbrugerne er meget
skeptiske over for.

Undersøgelse: Forbrugernes
forståelse af anprisninger om
reduceret sukkerindhold
Leatherhead Food Research udførte
kvalitative og kvantitative undersøgelser
af forbrugerbevidsthed og -forståelse af
anprisninger i Storbritannien med fokus
på ernærningsanprisninger vedr. sukkerindhold. Begge researchmetoder viste en
god bevidsthed vedr. produktanprisninger.
Forbrugerne foretrækker generelt anprisninger som ’Uden tilsat sukker’ frem for
anprisninger om reduceret sukkerindhold,
og der var en generel formodning om, at
sødemidler og andre ingredienser ville
blive tilsat i stedet for sukkerarter.
Undersøgelserne afslørede dog en lav
bevidsthed om reduktionen i sukkerindhold og den associerede reduktion af
kalorieindholdet, når produkterne var
anprist med reduceret sukkerindhold på
emballagen. Deltagerne i fokusgrupperne
følte sig ført bag lyset af anprisninger om
reduceret sukkerindhold, hvor reduktionen ikke medførte en signifikant reduktion i kalorieindholdet.
Dette blev yderligere forstærket i den
kvantitative undersøgelse, som viste, at de
adspurgte deltagere forventede en reduktion af kalorieindholdet, der modsvarede
den reducerede sukkermængde. Hovedparten af deltagerne svarede helt korrekt,
at fedt har det højeste kalorieindhold,
men en signifikant andel troede fejlagtigt,
at sukker indeholdt flere kalorier pr. gram
end alkohol og andre kulhydrater.
Dette er afgørende for forbrugernes forventninger, da de tydeligvis forbinder sukker med kalorier og derfor forventer, at
en reduktion af sukkerindholdet medfører
en reduktion i kalorieindholdet.
(Undersøgelserne blev gennemført for British Sugar)
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