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Isomaltulose – vurderinger fra Advisory Committee for Novel Foods and Processes
og Federal Institute for Risk Assessment
Vi viser til brev datert 29.03.06 der Mattilsynet ber Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)
vurdere om isomaltulose vil kunne medføre helsefare for befolkningen eller grupper av befolkningen i
Norge, og om VKM kan stille seg bak EUs vurderinger om at isomaltulose (som beskrevet i vedlegg til
brevet fra Mattilsynet) ikke medfører helseskade. I senere telefonsamtaler med Hanne Marit Gran og
Svanhild Vaskinn er oppdraget blitt begrenset til at VKM bes vurdere om de støtter vurderingene som
er gjort i EU, nærmere bestemt Initial assessment report on the application made by Südzucker AG to
place on the market the novel food ingredient isomaltulose (Palatinose®) in accordance with Article 6
of Regulation (EC) No 258/97 fra Federal Institute for Risk Assessment (BfR) i Tyskland 24. september
2004 og Opinion on an application under the novel foods regulation for the approval of isomaltulose as
a food ingredient fra Advisory Committee for Novel Foods and Processes (ACNFP) i Storbritannia
mars 2004.
Saken har vært vurdert i faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi i VKM.
Faggruppen støtter de faglige vurderingene som er gjort i Tyskland og Storbritannia, og ser ikke at det
pt foreligger særnorske forhold som tilsier at det er behov for en egen vurdering av isomaltulose i
Norge.

Faggruppen bemerket at det er avgjørende at det framgår av merkingen at isomaltulose bidrar med like
mye energi som vanlig sukker, og at merking av produkter tilsatt isomaltulose må likestilles med
produkter som er tilsatt annet sukker, og dermed ikke kan merkes som ”ikke tilsatt sukker”.
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