AKRYLAMID I MAT
Hva er det? Hvordan kan vi redusere det?
SLIK DANNES AKRYLAMID I MAT
Akrylamid er et kjemisk stoff som dannes naturlig i
stivelsesrike matvarer når de tilberedes ved høye
temperaturer (120-150°C).

Den kjemiske reaksjonen er kjent som
Maillard-reaksjonen
Når stivelsesrik mat varmes opp, kombineres sukker og
aminosyrer til stoffer med ny smak og farge.
Dette er årsaken til at det dannes akrylamid og at mat
blir brunet.
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MULIGE HELSESKADER
Laboratorietester viser at akrylamid i fôret fører til kreft hos dyr. Forskere konkluderer med
at akrylamid i mat potensielt kan øke risikoen for kreft hos forbrukere i alle aldersgrupper.
Det er imidlertid så og si umulig å fjerne akrylamid fra varmebehandlet stivelsesrik mat.
Vi kan i stedet forsøke å redusere mengden ved varsom og variert tilberedning av maten.

HVORDAN REDUSERE AKRYLAMID (RÅD)
Myndighetene i ulike EU-land gir råd til forbrukere som er skreddersydd de nasjonale
kostholdsvanene. I tillegg kan valg av råvarer og tilberedningsmåte bidra til å begrense
dannelsen av akrylamid. En tommelfingerregel er: “Ikke brenn maten, brun den lett”.
Her er flere eksempler på råd som EFSA har samlet fra nasjonale myndigheter:
Ved frityrsteking, følg anbefalt steketid og temperatur for å
unngå oversteking, altfor sprø skorpe og brent mat.

Rist brødet så det får gylden farge i stedet for brun.

Tilbered potetprodukter som pommes frites og kroketter til
de er gyldne i stedet for mørke.
Unngå å oppbevare poteter i kjøleskapet. Det er med på å øke
sukkerinnholdet (som kan bidra til å øke mengden akrylamid
ved varmebehandling). Oppbevar poteter mørkt og kjølig.
Du kan selv bidra til å minske inntaket av akrylamid gjennom kostholdet ved å spise
variert og å tilberede maten på forskjellige måter.
Mattilsynet gir råd til norske forbrukere. Se www.matportalen.no for mer informasjon.

EFSA provides independent scientific advice to risk managers on acrylamide.
EFSA also compiles data on acrylamide levels in a range of foods across Europe,
helping to identify trends. These data are collected by Member States. www.efsa.europa.eu

