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Förkortningslista 

AB: arsenobetain 

AhR: aryl hydrocarbon receptor 

As: arsenik 

As(V): arsenat 

B1: aflatoxin B1 

B2: aflatoxin B2 

Cd: kadmium 

CNS: centrala nervsystemet 

Co: kobolt 

Cr: krom 

Cu: koppar 

dl-PCB: dioxin-liknande 

polyklorerade bifenyler 

Fe: järn 

G1: aflatoxin G1 

G2: aflatoxin G2 

Hg: kvicksilver 

iAs: oorganiskt arsenik 

MeHg: metylkvicksilver 

Mn: mangan 

MOE: margin of exposure 

Ni: nickel 

oAs: organiskt arsenik 

Pb: bly 

PBDE: polybromerad difenyleter 

PCB: polyklorerad bifenyl 

PCDD: polyklorerad bensodioxin 

PCDF: polyklordibensofuran 

PFOS: perfluoroktansulfonsyra 

PFC: perfluorerat ämne 

PKC: kalciumberoende proteinkinas 

C (familjen) 

POPar: långlivade organiska 

föreningar (persistent organic 

pollutants) 

tAs: total arsenik 

TCDD: 2,3,7,8-

tetraklorodibensodioxin 

TEF: toxisk ekvivalensfaktor 

TEQ: toxisk ekvivalent 

TMA
+
: tetrametylarsonium jon 

TMAO: trimetylarsinoxid 

Zn: zink
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Förord 

Denna rapport är ett examensarbete inom Miljötoxikologiutbildningen vid 

Uppsala Universitet. Det har utförts för och vid Svenska Livsmedelsverket 

som även finansierat arbetet. Mina handledare på Livsmedelsverket har 

varit Lilianne Abramsson och Per Ola Darnerud. Från Livsmedelsverket 

har även Barbro Kollander och Birgitta Sundström utfört de kemiska 

analyserna av mina prover. Min koordinator på Uppsala Universitet har 

varit Henrik Viberg. 
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1 Abstract 

This study has examined how cooking affects the levels of the toxicants 

aflatoxin, arsenic, lead, dioxins, cadmium, mercury, perfluorinated 

compounds and polybrominated diphenyl ethers in rice, potatoes and fish. 

Not every toxicant was examined for all three types of food, they were only 

examined for those types of food where current levels of the toxicant in that 

type of food are relevant from a risk assessment perspective. To determine 

if there is a danger of negative effects due to the exposure of these 

toxicants from food, articles from the Swedish National Food Agency and 

other scientific articles have been compiled. A minor experimental 

substudy was also performed where rice bought in Uppsala was rinsed and 

boiled in different ways to see if that affected the residue levels of arsenic. 

The results of this study indicate that the levels of some toxic substances 

can be lowered on a dry weight basis by cooking, and that this reduction is 

dependent on the cooking method used, the properties of the food and 

toxin. The levels of cadmium and mercury were generally unchanged by 

cooking whereas the results for lead and perfluorinated compounds were 

conflicting. Cooking can lover the levels of aflatoxin, arsenic, dioxins and 

polybrominated diphenyl ethers on a dry weight basis. The effects of 

cooking on toxicant levels should be considered when performing risk 

assessments, but further studies are needed to achieve a better basis for 

decision-making. 
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2 Inledning 

När mat undersöks med avseende på näringsämnen och kontaminanter 

såsom föroreningar och pesticider utförs dessa mätningar ofta på råa 

livsmedel för att underlätta provtagning och jämförelser mellan olika 

studier. Detta kan leda till under- eller överskattning av halten av toxiska 

ämnen i den färdiga maten. Vattenlösliga kemikalier kan lösas ut i vattnet 

vid kokning och fettlösliga kemikalier ut i fettet vid fritering eller stekning. 

För många livsmedel ändras vikten vid tillagning och den uppmätta 

koncentrationsändringen speglar då i första hand en ändring i vikten hos 

provet. 

1987, 1994, 1999, 2005 och 2010 utförde Livsmedelsverket 

undersökningar med namnet Matkorgen. I dessa utgår man från tidigare 

studier om medelkonsumentens matvanor. De aktuella varorna köps in och 

analyseras på sitt innehåll av bl.a. kolhydrater, proteiner, fetter och även av 

toxiska ämnen såsom tungmetaller, organiska miljöföroreningar och 

mögelgifter. Dessa data ger sammantaget en övergripande bild av vad det 

svenska folket intar (Livsmedelsverket 2012b). De laborativa 

undersökningarna som har utförts i matkorgsprojekten har gjorts på 

livsmedel före tillagning och utvärderar således inte eventuella 

förändringar i innehåll av näring och toxiska substanser på grund av 

tillagning. 

Denna studie sammanställer resultaten från Livsmedelsverkets egna 

analyser och från andra vetenskapliga artiklar för att ge en bild av hur 

tillagning påverkar halterna av toxiska ämnen i maten. Dokumentet är 

uppdelat efter toxiska ämnen samt efter födogrupper. För varje födogrupp 

kommer de ur risksynpunkt viktigaste toxiska substanserna att tas upp och 

hur olika typer av tillagning påverkar halterna av dem. Syftet med denna 

sammanställning är att visa huruvida halterna påverkas av tillagning i sådan 
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grad att man bör ha detta i åtanke när man gör riskbedömningar. En 

riskbedömning baseras vanligtvis på djurstudier som visar vilka effekter 

intag av toxiska ämnen har och uppskattningar av folks intag av dessa 

ämnen via maten. Om vi i vår uppskattning av människors intag av ett 

specifik toxisk substans inte tar hänsyn till tillagningseffekter så kan 

riskbedömningen bli missvisande om en stor del av intaget av denna 

toxiska substans är via maten. 

De födoämnen som denna undersökning fokuserar på är fisk, potatis och 

ris. Detta för att de är vanliga på de svenska matborden (Livsmedelsverket 

2010) och de skiljer sig avseende ursprungsmiljö, vanliga 

tillagningsmetoder och fysikaliska egenskaper. Endast specifika kemikalier 

eller grupper av kemikalier undersöks i detta arbete. 

Hur beskrivs haltändringar? 

Det finns många olika sätt att redovisa haltändringarna och det finns för- 

och nackdelar med dessa. Man använder begrepp som råvikt, färskvikt, 

våtvikt, torrvikt, fettvikt och tillagad vikt. Dessa begrepp anger i vilket 

stadium av tillagningsprocessen provet vägs och vad vikten kan relateras 

till. Forskare kan dock ha olika uppfattning hur vikt bör redovisas, vilket 

försvårar sammanställningen av resultat från olika studier. I Tabell 1 

redovisas hur olika viktsbegrepp har använts i denna text. Observera att 

våtvikt, torrvikt och fettvikt kan användas för att ange vikten på både den 

råa och den tillagade produkten 

Tabell 1: Beskrivning av vikttermer 

Råvikt, färskvikt Provets vikt innan det har behandlats på något sätt. 

Fettvikt Vikten av det fett som extraherats, eller som enzymatiskt bestämts, från 

produkten 

Våtvikt Provets vikt före eventuella vattenförluster 

Tillagad vikt  Provets vikt efter tillagning 

Torrvikt Provets vikt vid torraskning eller när man räknat bort vattnets vikt. 
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Det är viktigt att man noggrant redovisar vilken viktsterm som använts när 

man talar om koncentrationer av toxiska ämnen i mat och även hur man har 

beräknat eventuell förändring i halt vid tillagning. Jämförs halten efter 

tillagning med halten före tillagning på våtviktsbasis, kan en eventuell 

haltförändring anges i procent. Denna faktor är viktig i de fall man har 

analyserat innehållet av toxiska ämnen i råvaran och vill beräkna hur 

intaget av ämnet från den tillagade produkten är. Vill man dock veta om ett 

visst ämne har ökat eller minskat sin halt måste viktsförändringen vid 

tillagningen tas med i beräkningarna. Denna viktförändring kan 

koncentrera eller späda den toxiska substansen, även om den faktiska 

mängden av toxisk substans i det aktuella livsmedlet inte har ändrats. 

Som ett enkelt exempel kan man ta ett risprov på 100 g råvikt vars halt av 

kadmium (Cd) är 10 mg/kg. provet kokas i vatten och får en tillagad vikt på 

500 g med en Cd-koncentration på 2 mg/kg. Om man endast ser till 

våtvikten har koncentrationen Cd ändrats och man kan då löpa risken att 

dra den falska slutsatsen att det har försvunnit Cd vid tillagningen. Men om 

man redovisar provets beräknade torrvikt på 100 g och beräknar 

koncentrationen från detta ser man att den fortfarande är 10 mg/kg och att 

endast koncentrationen, men inte mängden Cd har ändrats. 

Ett annat exempel gäller en liten portion fisk som i rått tillstånd väger 100 g 

och innehåller 1 mg kvicksilver (Hg)/kg. Efter ugnsbakning är vikten 80 g 

och Hg-halten 1,25 mg/kg. I detta fall innebär vätskeförlusten under 

tillagningen att Hg-halten i den färdiga produkten har ökat, men att det är 

samma mängd Hg som före ugnsbakningen, d.v.s. 0,1 mg.  
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I denna rapport har olika typer av livsmedel behandlats olika. För ris, en 

torrvara med mycket låg vattenhalt, har haltförändringen av det aktuella 

ämnet relaterats till råvikten före tillagningen: 

% 𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 (𝑟𝑖𝑠) =  𝑇𝑖𝑙𝑙𝑎𝑔𝑎𝑑 𝑣𝑖𝑘𝑡 ∗ 𝑘𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔

𝑟å𝑣𝑖𝑘𝑡 ∗ 𝑢𝑟𝑠𝑝𝑟𝑢𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑘𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
 * 100 

För fisk och potatis vars vattenhalt är tämligen hög beräknas endast kvoten 

mellan halt före och efter tillagning: 

% 𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 (𝑝𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠, 𝑓𝑖𝑠𝑘) =   𝑘𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔

𝑢𝑟𝑠𝑝𝑟𝑢𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑘𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
 * 100 

Har torrvikten redovisats i den aktuella artikeln har den procentuella 

förändringen beräknats från denna och har då beskrivits som baserad på 

torrvikten. Har detta inte varit möjligt har förändringen beräknats från 

våtvikten. 
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3 Toxiska ämnen  

3.1 Aflatoxin 

Aflatoxiner är en grupp mykotoxiner (toxiner producerade 

av svampar) som upptäcktes 1960 och förekommer i bl.a. 

spannmål, nötter och kryddor (Northolt el al. 1995). 

Aflatoxiner har varierande giftighet (Gurtoo et al. 1978) och 

olika mögelsvampar producerar olika varianter av 

mykotoxiner (Dorner et al. 1984). Den mest undersökta sorten är aflatoxin 

B1 (B1)(fFigur 1). Det är känt att vissa arter av apor, fiskar, fåglar och 

gnagare kan utveckla levercancer vid intag av aflatoxin (van Egmond 

1995). Det finns även studier som pekar på ett samband mellan höga 

aflatoxinhalter i mat och levercancer hos människor (Alpert et al. 1971). 

Denna cancerogenitet är kopplad till aflatoxinernas förmåga att binda in till 

N-7 positionen i guanin i DNA (Gurtoo et al. 1978, Boelsterli 2009). 

Förekomst i livsmedel 

Aflatoxiner produceras av mögelsvamparna Aspergillus nomius, A. flavus 

och A. parasiticus (Frisvad och Thrane 1995). Hög fuktighet och tropiska 

temperaturer bidrar till tillväxten av dessa svampar på produkter som 

spannmål, nötter och kryddor (van Egmond 1995). Undermålig hantering 

av dessa produkter kan därför innebära risker för konsumenterna.  

Livsmedelsverket publicerade en rapport 2008 som kartlade mögel och 

mykotoxiner i ris, bland andra mögelarterna A. flavus och A. parasiticus 

och aflatoxinerna B1,B2, G1 och G2. Gränsvärdet som angetts för totalhalten 

av B1,B2, G1 och G2 i ris för försäljning är 4 µg/kg och för enbart B1 är det 2 

µg/kg. Man fann A. flavus i 21 av total 102 prover och B1 och B2 överskred 

detektionsgränsen i 48 av 102 prover. A. flavus som tillverkar dessa 

aflatoxiner hade då växt på minst 47 % av risproverna, men överlevt fram 

Figur 1: Strukturen 

hos aflatoxin B1 

(Gurtoo et al. 1987) 
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tills provtagning på endast 20,6 % av risproverna. 63 % av 73 

basmatirisprover innehöll aflatoxinhalter över detektionsgränsen. För 

basmatiris var det 7 risprover (10 %) som överskred gränsvärdet för 

totalhalt aflatoxin och 5 (7 %) som överskred gränsvärdet för B1. 2 av 8 

jasminrisprover (25 %) innehöll B1-halter som överskred gränsvärdet. 

(Livsmedelsverket 2008) 

3.2 Arsenik 

Arsenik (As) är ett grundämne och en av de mest kända giftiga 

tungmetallerna. Det är smak- och luktlöst (Huges et al. 2011) och har låg 

löslighet i vatten (Weast et al. 1987). I jordskorpan förekommer As 

framförallt som arsenikkis (FeSAs), vilket bildar vitlöksluktande 

arseniktrioxid (As2O3) vid förbränning (Weast et al. 1987). As2O3 kallas 

även vit arsenik eller helt enkelt arsenik i folkmun. As2O3 har en löslighet i 

vatten på 37 g/L vid 20 °C (Weast et al. 1987). As delas upp i organiskt 

(oAs) och oorganiskt As (iAs), men ofta är det totala arsenikinnehållet 

(tAs) som analyseras. Detta är negativt eftersom iAs och oAs skiljer sig åt 

vad gäller metabolism, mobilitet och toxicitet (Vahidnia et al. 2007). 

As akuta giftighet beror på dess förmåga att binda till proteiner och påverka 

deras struktur så att de inte kan utföra sin funktion. Till exempel kan As 

som binder till cystein i en β-loop (en sort av β-lamell) på ett protein ändra 

loopens struktur (Ramadan et al. 2006). Akut As-förgiftning leder då till 

symptom som diarré, kräkningar, uttorkning, och allmän smärta och 

svaghet när stora mängder viktiga proteiner inaktiveras samtidigt (Vahidnia 

et al. 2007). 

Låga doser av As under en längre tid kan bidra till cancer. Detta beror inte 

på att As orsakar DNA-skador, utan på att As hämmar DNA-reparationen, 

vilket leder till att DNA-skador som bildats har större risk att bli 

permanenta mutationer (Huges et al. 2011). Lantz och Hays (2006) visade i 
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in vitro-försök att detta kan ske genom att As aktiverar 

transkriptionsfaktorn AP-1. De visade även att As nedreglerar enzymet 

IKKγ/NEMO, som i tur aktiverar proteinkomplexet NF-κB. Båda dessa 

aktiveringar kan kopplas till cancer (Lantz och Hays 2006). 

Förekomst i livsmedel 

As förekommer naturligt i jord med halter mellan 0,01 till 600 mg/kg jord. 

Sedan användes även blyarsenat (Pb3(AsO4)2) flitigt som 

bekämpningsmedel i början av 1900-talet. Även om detta har upphört 

kvarstår det mycket bly och As i vissa områden (Huges et al. 2011). As tas 

upp av de grödor som odlas på fälten. Även i det marina ekosystemet 

återfinns både naturligt förekommande och av människor utsläppt tAs, 

vilket kan tas upp av de djur och växter som finns där. As i jordskorpan kan 

frisättas av mänskliga aktiviteter såsom gruvdrift, förbränning av fossila 

bränslen och smältning av malmer (Järup 2003). 

 

3.3 Bly 

Bly (Pb) har nummer 82 i det periodiska systemet och dess vanligaste form 

i naturen är blyglans (PbS), som rostas för att utvinna rent Pb. 

Användningsområdena är många, bland annat tidigare som pesticid i form 

av blyarsenat och i nutiden i batterier (Weast et al. 1987). 

De negativa hälsoeffekterna av Pb är välkända och kan uppstå i de flesta av 

kroppens organ. Det centrala nervsystemets (CNS) utveckling kan hämmas 

(Goyer RA 1993) om individen utsätts för Pb som foster och under tidig 

barndom. Exponering har kopplats till låga resultat i I.Q-test i tolv 

epidemiologiska studier (Goyer RA 1993). Pb-exponering ökar risken för 

högt blodtryck, vilket bland annat beror på Pbs effekt på njurarna och på 

proteinkinas C som påverkar kontrollen av de glatta musklerna. Pb 
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bioackumuleras främst i skelettet och under vissa omständigheter kan detta 

frisättas till blodet. Pb har även negativa effekter på bentillväxten via ett 

flertal mekanismer. Negativa effekter av Pb på fortplantningen såsom 

sterilitet, spontana aborter, fosterdöd och ökad neonatal dödlighet är 

väldokumenterade. För genetiska män är effekterna främst på sperman och 

Pb kan minska volymen, densiteten, antal spermier och spermiernas 

rörlighet. Det finns även studier som tyder på att Pb kan vara carcinogent. 

(Goyer RA 1993) 

En av de mest kända och mest undersökta effekterna av Pb är njurtoxicitet, 

men i dagsläget är det inte kliniskt viktigt då dagens exponeringsnivåer är i 

de flesta fall för låga för att påverka njurfunktioner. (Goyer RA 1993) 

Den bakomliggande mekanismen för Pbs giftighet är dock inte fullständigt 

klarlagd i dagsläget, men man tror att Pb stör intercellulära signaler, 

specifikt de som är kopplade till kalciumberoende proteinkinase C-familjen 

(PKC) och att detta stör cellernas normala funktion. PKCer spelar en viktig 

roll i celldelning och stör man denna kan det få stora konsekvenser. 

(Boelsterli 2009) 

Förekomst i livsmedel 

Användandet av blyarsenat har även orsakat förhöjda halter av Pb i vissa 

jordbruksjordar (Huges et al. 2011). Eftersom Pb används flitigt i industrin 

är detta ännu en källa för Pb i naturen och därmed i vår mat (Järup 2003). 

Det tidigare användandet av Pb-haltig bensin innebar ökade Pb-halter i 

miljön (Järup 2003), men i och att man slutade med denna Pb-tillsatts i 

bensinen har Pb-halterna i miljön minskat. 
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3.4 Dioxiner 

Dioxiner är ett samlingsnamn på polyklorerade 

dibensodioxiner (PCDDer) och dibensofuraner 

(PCDFer). Den mest toxiska av dessa är 

2,3,7,8-tetraklorodibensodioxin (TCDD). 

PCDD-molekyler består av två bensenringar 

sammanfogade med två syrebryggor och upp 

till fyra kloratomer (Cl) kan bindas till vardera 

av de två bensenringarna (Figur 2). TCDD har 

fyra Cl-atomer bundna i positionerna 2,3,7 och 

8 (Figur 2). Det finns uppemot 75 olika dioxiner och alla bildas när 

klorofenoler interagerar, såsom vid kemikaliesyntes, vid förbränning av 

polyklorerade bifenyler och vid naturliga processer såsom skogsbränder 

och vulkanutbrott. (Fiedler 1994, Walker et al. 2012) 

TCDD brukar användas som typexemplet på en PCDD. TCDDs giftighet är 

mångfacetterad och inkluderar akut toxicitet, embryotoxicitet, endokrin-

toxicitet och teratogenes. Dessa toxiska effekter anses beror på TCDDs 

höga affinitet till AhR (aryl hydrocarbon receptor), vilket medför bl.a. att 

generna för ett flertal specifika fas I och II xenobiotika-metaboliserande 

enzymer aktiveras. TCDD är även cancerframkallande på grund av sin 

förmåga att störa cellcykeln genom att påverka transkriptionsfaktorer och 

kinashämmare beroende av cyklin. (Boelsterli 2009) 

Dioxiner och dioxinlika ämnen såsom PCDDer, PCDFer samt dioxinlika 

polyklorerade bifenyler (dl-PCBer) jämförs med TCDD i riskbedömningar 

m.h.a. begreppet ”toxiska ekvivalenter” (TEQ). Varje ämne har ett 

viktningsvärde kallat toxisk ekvivalensfaktor (TEF). Ett TEF-värde på 1 

motsvarar TCDDs giftighet. Detta underlättar riskbedömningar som ofta tar 

många dioxinlika ämnen i beaktande. Man utrycker då den totala halten av 

A 

B 

 

Figur 2: Generell struktur hos 

PCDDer (A), där n och m är 0 -

4. Strukturen för 2,3,7,8 

tetraklorodibensodioxin 

(B)(Walker et al. 2012) 
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dioxinekvivalenter, uttryckt som TEQ, genom att ta koncentrationen hos de 

olika ämnena gånger deras TEF-värde och sedan summera dessa. 

(Livsmedelsverket 2012a) 

Förekomst i livsmedel 

Dioxiner förekommer i vissa fall naturligt i miljön och det bildas även vid 

förbränning i avfallsanläggningar och vid syntes av andra kemikalier i 

industrier (Fieldler 1994, Walker et al. 2012). Växter och djur tar upp dess 

dioxiner som sedan hamnar i den mat vi äter. Dioxiner bioackumuleras och 

biomagnifieras i ekosystemet (Zieliński et al. 2014) och man finner höga 

halter i toppredatorer, först och främst i de från akvatiska miljöer. De 

högsta halterna finner man i fettvävnader på grund av dioxiners 

fettlöslighet (Walker et al. 2012). 

 

3.5 Kadmium 

Cd är en metall som finns i jordskorpan, ofta tillsammans med olika 

zinkmalmer (Weast et al. 1987). Cd
2+

 kan binda till komplex III i 

elektrontransportskedjan på mitokondriens innermembran, vilket stoppar 

upp andningskedjan och leder till ackumulering av semi-ubikinon vilket i 

sin tur orsakar ökad produktion av reaktiva syreföreningar (Boelsterli 

2009). 

Inandning av Cd-kontaminerad luft kan orsaka andnöd, lungödem och 

lunginflammation och rökare har nästan ett dubbelt så stort intag av Cd 

som icke-rökare.  40-60 % av inandat Cd tas upp av kroppen. Detta kan 

jämföras med endast 5 % vid oralt intag. Stora mängder av Cd, oavsett 

exponeringsväg, kan leda till, via ännu okända mekanismer, itai-itai-byō, 

ordagrant aj-aj sjukdomen (Ohsawa och Kimura 1973). Detta är ett 

samlingsnamn på de benrelaterade symptomen av kronisk Cd-exponering 
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såsom urkalkning, benskörhet och smärtor relaterade till skelettet. Cd 

metaboliseras till Cd-metallothionein i kroppen och transporteras till 

njuren, där det ackumuleras i tubulicellerna. Detta leder till skador på både 

glomerulus och tubuli vilket anses vara den huvudsakliga orsaken till 

problemen vid kronisk Cd-förgiftning. (Godt et al. 2006) 

Förekomst i livsmedel 

Cd återfinns i många olika födoämnen i varierande koncentrationer. Efter  

rökning är intaget av Cd i födan den främsta exponeringsvägen. I naturen 

förekommer Cd i malmer tillsammans med andra tungmetaller och vid 

brytning av dessa kan Cd komma ut i naturen och Cd-halterna i miljön ökar 

accelererande. Först och främst används Cd i Ni-Cd batterier, men även 

som antirostmedel, stabiliserare i PVC-produkter och som pigment. Det är 

ovanligt att dessa Cd-haltiga produkter återanvänds och om de förbränns 

frisätts Cd till miljön. Den Cd som förkommer i vår mat kommer i första 

hand från jorden där våra grödor har växt. På fält förekommer Cd både 

naturligt och som ett resultat av kontaminering från de källor som nämnts. 

Gödsel är ytterligare en källa, då fälten gödslas med Cd-innehållande 

avloppsslam och Cd-kontaminerad fosfatgödsel. Detta Cd tas upp av 

växterna och i sin tur av de människor och djur som äter dessa växter. 

(Järup 2003) 

 

3.6 Kvicksilver 

Kvicksilver (Hg) är ett känt gift, delvis för dess många 

användningsområden såsom i termometrar och amalgamföreningar och 

delvis för att giftigheten har varit känd länge. (Weast et al. 1987). När man 

talar om Hg i mat talar man oftast om metylkvicksilver (MeHg), en grupp 

av ämnen där en Hg-molekyl med en bunden metylgrupp bildar en 

jonbindning till en anjon. MeHgs giftighet beror på dess förmåga att binda 
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till tioler (ämnen som innehåller en SH-grupp) i proteiner och ändra deras 

konfiguration. CH3HgCys är den form av MeHg som lättast kan passera 

blod-hjärnbarriären (Boelsterli 2009).  Tiol finner man till exempel i 

aminosyran cystein (Boelsterli 2009). Effekter av kronisk MeHg-

förgiftning inkluderar: störningar i distala känselnerver, begränsat synfält, 

ataxi (svårighet att koordinera frivilliga muskelrörelser), dysartri (svårighet 

att artikulera), hörselstörningar, skakningar, effekter på blodtryck och 

effekter på hjärtrytmen (Mergler et al. 2007). Studier tyder på att CNS är 

mer känsligt för de neurotoxiska effekterna än det övriga nervsystemet. 

(WHO 1990) 

Förekomst i livsmedel 

Användningsområden för Hg är bland andra vid tillverkning av klor, 

termometrar, ljusrör och tidigare amalgam för användning i 

tandreparationer. Denna Hg omvandlas i naturen till MeHg vilket är 

mycket stabilt och bioackumuleras (Järup 2003). MeHg har rapporteras i 

terrestra djur såsom höns och grisar, men globalt sett sker det största intaget 

från fisk (Mergler et al. 2007). 

 

3.7 Perfluorerade ämnen 

Ett perfluorerat ämne (PFC) är en organisk molekyl där alla väteatomer i 

kolvätekedjorna byts ut mot fluoratomer. Bindningen mellan fluor- och 

kolatomerna är mycket stark och därför är molekylerna stabila, både mot 

värme och kemiska påfrestningar. Användningsområden är som ytämne 

som skyddar mot vatten och fett i olika produkter och som ytbeläggning i 

matlagningskärl. Det finns många studier som pekar på att olika PFCer kan 

ha toxiska effekter. Ett exempel är att kroniska toxikologiska tester påvisar 

att PFCen perfluoroktansulfonsyra (PFOS) kan skada det neuroendokrina 

systemet i råttor. Studier har även visat att PFCer kan orsaka hepatotoxiska 



 

18 
 

effekter, såsom leverförstoring (hypertrofi av leverceller) och bildning av 

vakuoler i levercellerna. Epidemilogiska studier påvisar ökade frekvens av 

urinvägs- och prostatacancer hos yrkesgrupper som arbetar med PFOS. 

Även 10 procentig ökning av estradiolnivåer kunde påvisas. PFCerna 

PFOS och perfluoroktansyra (PFOA) kan orsaka fosterskador såsom 

minskad födelsevikt och försenad benbildning om modern exponeras under 

graviditeten. Upptag kan ske oralt, via inandning och via huden. Det 

effektivaste upptaget är oralt, vilket är snabbt och nästan komplett. (Stahl et 

al. 2011) 

Förekomst i livsmedel 

De två mest välstuderade PFCerna ur en toxikologisk synpunkt, PFOS och 

PFOA binder starkt till proteiner. I blodet binder de till proteinet albumin. 

Den största exponeringen för PFOA och PFOS sker via maten och 

dricksvattnet för vuxna. PFCer finns i naturen på grund av mänskliga 

aktiviteter, där kan de bioackumuleras och de högsta halterna kan man 

finna i fisk. Men även växter kan ta upp PFCer från jorden. Förutom de 

PFCer som finns i själva maten kan ytterligare tillkomma från 

ytbehandlade förpackningar och vid tillagning i ytbehandlade 

tillagningskärl (Sinclair et al. 2007, Stahl et al. 2011) 

 

3.8 Polybromerade difenyletrar 

Polybromerade difenyletrar (PBDEer) är en 

grupp av kemikalier med den kemiska formeln 

C12H(0-9)Br(1-10)O ( Figur 3). De används som 

flamskyddsmedel och tillverkas via bromering 

av difenyletrar enligt en review artikel av 

Darnerud et al. (2001) och man kan hitta dem i 

produkter som plaster, textilier och elektronik (Kim et al. 2014). De 

 

Figur 3: Den allmänna 

strukturformeln för 

polybromerade difenyletrar. 

Summan av H- och Br-atomer är 

alltid 10. (Darnerud et al. 

2001). 
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skyddar mot bränder genom att bilda HBr vid förbränning, vilket reagerar 

med radikalerna H· och OH·. Detta bildar H2, H2O och den relativt inerta 

radikalen Br·, vilket förhindrar ytterligare oxidationsreaktioner i flamman. 

PBDEer har låg akut toxicitet och denna manifesterar sig främst som 

irritation (Darnerud et al. 2001). I däggdjur påverkar ett flertal PBDEer 

sköldkörtelfunktionen på flera sätt: Halterna av sköldkörtelhormonet T4 i 

blod minskar via aktivering av fas två enzymet UDPGT i levern och vissa 

PBDEer kan binda till sköldkörtelhormonreceptorer (McKinney och Waller 

1994) och transportprotein (Darnerud et al. 2001). Förmågan att minska T4-

halterna verkar vara en av de känsligaste effektvariablerna för kronisk 

PBDE-förgiftning och en teori är att detta är orsaken till de negativa 

effekter man ser på hjärnutveckling och neurologisk hälsa. En följd av detta 

är effekter på avkomman, vilka kan upptäckas vid exponeringsnivåer lägre 

än de som påverkar modern. Man har till exempel sett exponering under 

hjärnans snabba tillväxt (brain growth spurt) gett effekter på beteende 

senare i livet. (Darnerud et al. 2001, Kim et al. 2014) 

Förekomst i livsmedel 

Man vet att PBDEer kommer ut i miljön via avloppsvatten i Sverige och att 

de högsta halterna i fisk ofta finns där det finns punktkällor såsom 

reningsverk (Darnerud et al. 2001). Dessa källor är problematiska för de 

som bor i närområdet, men för övriga är det i första hand 

bakgrundsnivåerna i miljön och hemmet som betyder mest. Bland arter som 

ej är vattenlevande har man i första hand funnit höga halter i arter som äter 

mycket fisk, såsom fiskgjuse och sillgrissla (Darnerud et al. 2001). Det är 

också i första hand i fiskbaserad föda som man finner höga PBDE-halter. 

PBDEer bioackumuleras pga. sin förmåga att binda till partiklar, höga 

fettlöslighet och stabilitet. Deras fettlöslighett gör att de högsta halterna 

finns i feta fiskar såsom lax och strömming. (Darnerud et al. 2001, Kim et 

al. 2014) 
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4 Tillagningseffekter 

De tre födogrupperna potatis, fisk och ris valdes för att de är vanliga i 

Sverige (Livsmedelsverket 2010). Fisk har länge varit en basföda i Norden 

och är relevant ur en riskbedömningssynpunkt då höga halter av till 

exempel kvicksilver och dioxiner har rapporterats i svensk fisk 

(Livsmedelsverket 2012a). Potatis har varit viktig i Sverige i flera hundra 

år och är fortfarande en av de viktigaste grödorna i landet. Ris är relativt 

nytt på de svenska borden och måste importeras. Vid transporten till 

Sverige kan det förekomma tillväxt av mykotoxinproducerande 

mögelsvampar (van Egmond 1995). Det faktum att ris odlas i andra jordar 

än de svenska gör att tungmetallinnehållet kan skilja sig från det som finns 

i grödor odlade i Sverige. 
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Figur 4: Osteichthyes (Benfiskar).  

foto: Livsmedelsverket. 

 

 

4.1 Fisk 

Det som i dagligt tal benämns som fisk är en parafyletisk grupp bestående 

av klasserna Agnatha (käklösa fiskar), Osteichthyes (benfiskar) (Figur 4) 

och chondrichthyes (broskfiskar). Enligt Livsmedelverkets 

matkorgsundersökning, äter genomsnittssvensken 18,5 kg fisk och skaldjur 

om året (Livsmedelsverket 2012b). I majoriteten av artiklarna saknas de 

vetenskapliga artnamnen och det angivna artnamnet har översatts till 

svenska via fishbase.com när möjligt (Froese och Pauly 2015). Har detta 

inte varit möjlig har det svenska namnet skrivits med det namn angivet i 

artikeln inom parantes. 

Fisk utgör basföda i stora delar av världen, men som ofta innehåller diverse 

olika antropogena substanser eftersom sjöar och hav är ”slutdestination” för 

många miljögifter. De fiskar vi äter står ofta högt näringskedjan och om ett 

gift bioackumuleras kommer nivåerna i dem vara höga. Därför är det 

viktigt att veta om tillagning påverkar halterna av dessa gifter i fisk. 

(Livsmedelsverket 2012a) 
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4.1.1 Arsenik 

Konsumtion av fisk står för 88 % av intaget av As hos 

genomsnittssvensken (Livsmedelsverket 2012b) och det är därför viktigt att 

kunna avgöra om tillagning påverkar halterna As i fisk.  

En norsk studie från 2010 undersökte As-halter i kokad respektive stekt 

torsk (Gadhus morhua) och lax (Salmo salar), vilka kan representera mager 

respektive fet fisk. Totalt 72 prover delades upp i tre grupper: färsk, fryst 

vid -20 ºC i en månad och fryst vid -20 ºC i tre månader. Prover från dessa 

tre behandlingsgrupper analyserades på sitt As-innehåll före tillagning, 

efter kokning respektive stekning. Proverna kokades i tio minuter, eller 

stektes vid ~140 ºC i tio minuter. Resultaten presenterades som mg tAs/kg 

torrvikt fisk. Forskarna kunde endast finna små skillnader mellan proverna. 

För båda arterna var den vanligaste As-föreningen arsenobetain (AB), som 

är en organisk förening. Den utgjorde ungefär 97 % av tAs i torsk och 90 % 

i lax. I Tabell 2 redovisas ändringarna i tAs för de olika proverna. (Dahl et 

al. 2010) 

Tabell 2: Total arsenikhalt (tAs, mg tAs/kg torrvikt) i kokt respektive stekt 

muskel från torsk (Gadhus morhua) och lax (Salmo salar) före infrysning (färsk) 

och efter frysförvaring i en respektive tre veckor (Dahl et al. 2010) uttryckt i % 

av halten i råvaran före eventuell infrysning (medelvärde ± SD). n=3. 

 
 % av tAs i rå torsk (torrviktsbasis) % av tAs i rå lax (torrviktsbasis) 

 färsk Fryst 1 v. Fryst 3 v. färsk Fryst 1 v. Fryst 3 v. 

Kokt 94 ±19 82 ±11 87 ±11 81 ±1 91 ±5 95 ±1 

Stekt 100 ±13 100 ±9 98 ±21 97 ±7 100 ±3 95 ±9 

 

 

Skillnaderna mellan de olika behandlingarna var små, 

Standardavvikelserna var mycket höga och inga signifikanta skillnader 

kunde noteras. (Dahl et al. 2010) 

En spansk studie av Devesa et al. (2001a) undersökte 123 prover av fisk 

och skaldjur (seafood) Varje fiskprov tillagades enligt en slumpmässigt 
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vald tillagningsmetod bland de vanligaste i Spanien. Kummel (hake) 

tillagades i mikrovågsugn, kokades och fick sjuda länge (stewing). 

Meagrim grillades, rostades och ugnsstektes. Small hake tillagades i 

mikrovågsugn eller genom ugnstekning eller sjudning. Sardiner (sardine) 

rostades och grillades. Makrill (atlantic horse mackerel) ugnstektes, 

rostades eller grillades och ansjovis (anchovy) grillades. Tillagningen 

redovisades ej i detalj. För dessa fiskar, oberoende av tillagningssätt, fann 

de ingen signifikant ändring i tAs eller iAs. (Devesa et al. 2001a) 

Devesa et al.(2001b) utförde ytterligare en studie där de undersökte hur 

halterna av AB, tetrametylarsonium joner (TMA
+
) och trimetylarsinoxid 

(TMAO) ändrades vid tillagning. De undersökte sjötunga (sole), Sankt Pers 

fisk (dory), kummel (hake) och sardin (sardine). Tillagningsmetoderna var 

stekning för sjötunga grillning för sardin, ugnstekning och grillning för 

kummel och alla tre metoderna för Sankt Pers fisk. Grillning och stekning 

skedde på ytor av rostfritt stål, ugnstekning skedde med elektrisk ugn för 

Sankt Pers fisk och gasugn för kummel. I inget fall tillsattes något till 

fisken vid tillagning. (Devesa et al. 2001b) 

Man fann att halterna av tAs och AB hade sjunkit i stekt sjötunga. TMA
+
 

fanns endast i de tillagade proverna. De skriver att vid 160 ºC kan AB 

omvandlas till TMA
+
 och att temperaturen vid tillagningen mycket väl 

kunnat uppnå 160 ºC i de delarna av fisken som var i kontakt med 

värmekällan. Ingen korrelation mellan AB-förlust och TMA
+
-halter efter 

tillagning fanns, dock ökade TMA
+
 andelen av tAs med ökande 

tillagningstid. De uppmätta halterna av TMA
+ 

efter tillagning var mellan 

0,05 och 1,79 µg/g torrvikt. Den högsta halten var i grillad sjötunga och låg 

på 10,2 % (1,79 µg/g) av tAs i provet. TMAO upptäcktes inte i något av 

proverna. (Devesa et al. 2001b) 
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Ersoy et al. 2005 undersökte effekterna vid tillagning av havsabborre 

(Dicentrarchus labrax) i mikrovågsugn vid 2450 MHz (10 min), 

ugnsbakning vid 180 ºC (20 min), grillning i ugn vid 180 ºC (20 min) och 

stekning i solrosolja vid 180 ºC (4 min). Typ av kärl vid tillagning i 

ugn/mikrovågsugn eller typ av stekpanna angavs ej. Ersoy et al. fann att 

halten tAs inte ändrades signifikant vid ugnsbakning eller grillning baserat 

våtvikten. Vid tillagning i mikrovågsugn hade halten ökat med 379 % 

(våtvikt) och vid stekning hade den ökat till 715 % av initialhalten, detta 

beror enligt Ersoy et al. troligtvis på grund av vätskeförlust (Ersoy et al. 

2005) 

Det finns även en studie av Visciano et al. 2013 som undersökte hur 

tillagning påverkar tAs i kejsarhummer (Nephrops norvegicus). 

Kejsarhumrarna analyserades hela och även uppdelade i exoskelett, vitt 

kött från svansen och brunt kött, som inkluderar organen från thorax). Alla 

prover homogeniserades och 10 g av respektive homogenat användes som 

rå kontroll. Proverna tillagades i 80 ºC ultrarent vatten i 15 min. De fann att 

för de råa proverna var halten As signifikant högre i det bruna köttet och 

inälvor än i övriga prover. I de kokade proverna hade halten tAs minskat. 

Den största minskningen var i det bruna köttet, där halten tAs hade minskat 

till 47 % av initialhalten (våtvikten). För exoskelettet hade det minskat till 

56 % av initialhalten, för det vita köttet till 93 % och för hela hummern till 

83 %. Visciano et al. Skriver att detta kan bero på att arsenik försvunnit 

med kokvattnet. (Visciano et al. 2013) 

Slutsats om arsenik i fisk 

I Tabell 3 redovisas de ändringar i As-halt som redovisats i de ovan 

refererade studierna. 
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Tabell 3 Arsenikkoncentrationer i fisk och hummer efter kokning, stekning, 

ugnsstekning, ugnsbakning, upphettning i mikrovågsugn, rostning eller grillning. 

Halterna är presenterade som procent av halten innan tillagning. 
 

 

Tillagningssätt 

Samt tillagad del 

 

 

 

Arsenikform 

 

 

 

Art 

% av 

initialhalt. 

(medelvärde ± 

SD) 

 

 

Koncentration 

baserad på 

 

 

 

Källa 

      

Kokning      

Ryggmuskel tAs Gadhus morhua 88 ±13 Torrvikt Dahl et al. 2010 

Ryggmuskel tAs Salmo salar 90 ±7 Torrvikt Dahl et al. 2010 

Ryggmuskel tAs och iAs Hake 100 Våtvikt Devesa et al. 2001a 

Vitt kött  tAs Nephrops norvegicus 92,8 Våtvikt Visciano et al. 2013 

Brunt kött och 

inälvor 

tAs Nephrops norvegicus 46,9 Våtvikt Visciano et al. 2013 

Exoskelett tAs Nephrops norvegicus 56,2 Våtvikt Visciano et al. 2013 

Hel hummer tAs Nephrops norvegicus 83,1 Våtvikt Visciano et al. 2013 

      

Stekning      

Ryggmuskel tAs Gadhus morhua 99 ±13 Torrvikt Dahl et al. 2010 

Ryggmuskel tAs Salmo salar 97 ±6 Torrvikt Dahl et al. 2010 

Ryggmuskel tAs Dicentrarchus labrax 715 Våtvikt Ersoy et al. 2005 

      

Ugnsstekning      

Ryggmuskel tAs och iAs Meagrim, Small hake 

och atlantic horse 

mackerel 

100 Våtvikt Devesa et al. 2001a 

      

Ugnsbakning      

Ryggmuskel tAs Dicentrarchus labrax 100 våtvikt Ersoy et al. 2005 

      

Mikrovågsugn      

Ryggmuskel tAs och iAs 3 olika 100 Våtvikt Devesa et al. 2001a 

 tAs Dicentrarchus labrax 379 våtvikt Ersoy et al. 2005 

      

Rostning      

Ryggmuskel tAs och iAs Meagrim, sardine och 

atlantic horse mackerel 

100 Våtvikt Devesa et al. 2001a 

      

Grillning      

Ryggmuskel tAs Dicentrarchus labrax 100 Rå/tillagad vikt Ersoy et al. 2005 

Ryggmuskel tAs och iAs Meagrim, sardine, 

atlantic horse mackerel 

och anchovy 

100 Våtvikt Devesa et al. 2001a 

tAs: Total arsenik 

iAs: Oorganisk arsenik 

 

Tabell 3 visar att de studier som finns har en stor spridning av 

tillagningssätt, men få som har undersökts mer än en gång. Efter kokning 

ligger As-halterna på 80 – 100 % av initialhalten, om man bortser från de 
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delar av hummer man oftast inte äter. Studien av Ersoy et al. pekar på en 

kraftig höjning av halten tAs efter stekning i solrosolja. Om denna höjning 

beror på kontaminering från solrosoljan och/eller på koncentrationsökning 

vid vätskeförlust är svårt att säga. Om torsken och laxen i studien av Dahl 

et al. stektes i fett framgår ej. 

För de övriga tillagningssätten finns det få studier, men de indikerar att 

tillagning inte minskar As-halter i fisk. Studien av Ersoy et al. pekar på att 

koncentrationen har ökat vid tillagning i mikrovågsugn.  

Devesa et al. 2001b visar att fördelningen mellan olika As-former i fisk kan 

ändras vid tillagning, vilket kan komma att påverka riskbilden. 

4.1.2 Dioxiner 

Dioxinhalterna i fisk från Östersjön är för många arter högre än EUs 

gränsvärden för försäljning. Sverige har sedan 2002 haft ett undantag från 

dessa gränsvärden och svenskfångad östersjöfisk kan säljas i Sverige. 

Livsmedelsverket har gett ut kostråd om att barn, kvinnor i barnafödande 

ålder, gravida och ammande bör äta östersjöfisk högst två till tre gånger per 

år (Livsmedelsverket 2012a). Det finns många undersökningar av hur 

tillagning påverkar dioxinhalter i fisk. 

Rawn et al. (2012) samlade in produkter från fiskmarknader och asiatiska 

mataffärer i Kanada. De produkter som samlades in inkluderade mal 

(catfish), havsgösfisk (croaker), grå multe (grey mullet), grouper, makrill 

(mackerel), mjölkfisk (milkfish), marulk (monkfish), havsbraxen (pomfret), 

röd snapper (red snapper) och öring (whitling). Fiskarna tillagades genom 

stekning, kokning och ugnsstekning. När de stektes delades de i kuber och 

stektes (10-15 min). Den mängd olja som användes var 1/16 av mängden 

fisk. Kokning skedde i 30 gånger fiskens vikt i vatten tills fisken var 

genomkokt. Den ugnsbakade fisken marinerades först i en fyrtiondel (1/40) 
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av sin egen vikt i risvin och sedan tillagades den i ugnen (375 ºC, 15 min). 

(Rawn et al. 2012) 

De fann att halten av PCDD/Fer efter tillagning (alla tillagningssätt 

medräknade) i genomsnitt var 96,4 % av initialhalten. Den största 

genomsnittliga minskningen ägde rum vid kokning då halten minskade till 

91,5 % av initialhalten. För den stekta fisken ändrades den genomsnittliga 

halten till 94,0 % av initialhalten och för ugnstekt fisk till 104,0 %. Tre av 

fiskarterna hade fått högre PCDD/F-halter av att ugnstekas, fyra av att 

kokas och två av att stekas. De uppmätta värdena av PCDD/F var ofta låga 

och nära analysmetodens detektionsgräns. I artikeln skriver författarna att 

ändringar i PCDD/F-koncentrationer kan bero på både på förlust av 

PCDD/F via fett som försvinner vid tillagning och på vattenförlust i fisken. 

Författarna skriver även att de hade kunnat dra fler slutsatser om de 

analyserat stekfetterna och fiskspadet efter tillagning. (Rawn et al. 2012) 

Schecter et al. utförde en studie på mal (catfish) odlad i staten New York. 

Fisken delades in nio prov på ungefär 200 g styck och fem av dessa 

ugnstektes i en elektrisk ugn (~30 min). Fem tillagade prov och fyra råa 

prover vägdes och analyserades. De fann att vikten minskade med 36 % i 

genomsnitt vid tillagning. De mätte även fettvikt och den hade minskat från 

9,5 % av totalvikten till 5,7 %, vilket motsvarar en minskning till 60,5 % av 

initialvikten. Den totala halten av sju PCDDer, tio PCDFer och tre plana 

PCBer sjönk till 66,6 % av total initialhalt (våtvikt) och i genomsnitt sjönk 

PCDD-halten till 60 %, PCDF-halten till 89 % och halten av plana PCBer 

till 75 % av sina respektive initiala halter. De olika ämnesgrupperna 

påverkades olika. Till exempel hade PCDFer störst variation med 

1,2,3,4,7,8,9 heptaklorodibensofuran (HpCDF) som minskade till 9,6 % av 

den initiala halten och oktadibensofuran (OCDF) som steg till 278 % av 

initialhalten och var den enda isomer som ökade. (Schecter et al. 1998) 
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En vanlig fiskprodukt i olika delar i världen är surimi, vilket är ”fingrar” av 

benfri, nermald rå fisk. Stachiw et al. undersökte 1988 hur TCDD-halterna 

i amerikansk vildfångad karp (Cyprinus carpio) påverkas vid tillverkning 

av surimi. Surimi tillverkades av karpen och till vissa prover tillsattes 

ytterligare TCDD. De prover utan tillsatt TCDD användes som 

kontrollprover. Experimentets surimi var i formen av frysta biffar med 

varierande diameter. Dessa ugnstektes vid ~180 ºC eller ugnens 

maxtemperatur, med eller utan aluminiumfolie, till olika innertemperaturer.  

(Stachiw et al. 1988) 

De fann att det skett en signifikant minskning av TCDD-koncentrationen i 

surimi under tillagning och att denna minskning ökade med högre 

sluttemperatur och större ytarea. För biffarna med 10 cm i diameter som 

hade ugnsbakats på högsta temperatur till en inre temperatur på 80 ºC 

minskade halten till 33 ±8 % (medelvärde ± SD) av initialhalten för 

kontrollproverna och till 29 ±8 % för proven med tillsatt TCDD. Minst 

förändring var för de biffar med 7,5 cm i diameter som tillagats täckta med 

aluminiumfolie till en innertemperatur på 60 ºC. Där var minskningen ner 

till 59 ±4 % för kontrollproverna och 56 ±4 % för proven med tillsatt 

TCDD. (Stachiw et al. 1988) 

En japansk studie (Hori et al. 2005) undersökte hur dioxininnehållet i 

makrillfilé (Japanese inshore mackerel) påverkades av grillning, kokning 

och och av beredning till tsumire (japanska fiskbullar). Som kontroll 

användes ett homogenat av ena filén från varje fisk. Tre fiskfiléer grillades 

(8 min) och saften som den släppte ifrån sig slängdes. Ytterligare tre filéer 

kokades (10 min) och vattnet hälldes av. De tre sista filéerna som tillagades 

finfördelades i en matberedare, formades för hand till tsumire och kokades 

i 10 min varefter vattnet hälldes av. Vikt, vattenhalt, fetthalt, PCDDe-, 

PCDFe- och dl-PCBe-halter mättes före och efter tillagning. De använde 
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sig av råvikten för att uttrycka haltändringen. De fann att för alla 

ämnesgrupper hade halterna minskat (Tabell 4).(Hori et al. 2005) 

Tabell 4: Dioxinhalter i makrill (Japanese inshore mackerel) efter tillagning via 

grillning, kokning eller kokning i form av tsumire (japanska fiskbullar) (Hori et 

al. 2005). Halterna är baserade på våtvikt och presenterad som procent av halten 

i den råa fisken. 
 

Tillagningsmetod 

% av PCDD i 

rå makrill 

% av PCDF i 

rå makrill 

% av dl-PCBer i rå 

makrill 

% av alla dioxiner i 

rå makrill 

Grillning 59  76 68 69 

Kokning 87 90 84 86 

Kokning av tsumire 60 87 81 79 

 

 

Den tillagningsmetod som gav den största totala haltminskningen var 

grillning. Detta gällde för alla tre ämnesgrupperna. Författarna kunde se 

positiva samband mellan viktminskning och TEQ-förlust och även mellan 

fettförlust och TEQ-förlust. (Hori et al. 2005) 

Rökning och burkkonservering är vanliga sätt att bevara fisk. Karl och 

Ruoff (2007) undersökte hur dessa metoder påverkar dioxinhalterna i 

fiskarterna makrill (Scomber scombrus), mindre hälleflundra (Reinhardtius 

hippoglossides) och av sill (Clupea harengus). Makrillen röktes efter att 

legat i en 6 %-ig saltlag och den mindre hälleflundran röktes efter att legat i 

en 10 %-ig saltlag. Matjessill tillverkades av sillen och lagrades i 2,5 

månader. Via ett samarbete med en konservfabrik fick de tillgång till 

sillfiléer från olika moment av tillverkningsprocessen för sillfilé i tomatsås. 

(Karl och Ruoff 2007)  

När de analyserat proverna och kvantifierat PCDD/Fer och dl-PCBer fann 

de att halterna i rökt makrill hade stigit med 22 % (våtvikt) och för rökt 

mindre hälleflundra med 62 % (våtvikt). Ökningen var enligt författarna 

direkt kopplad till den ökade fetthalten, men med den vätskeförlust som 

sker vid rökningen är det naturligt att både fetthalten och halterna av 

PCDD/Fer och dl-PCBer ökar på våtviktsbasis. Även för matjessillen hade 
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dioxinhalterna stigit och halten i muskelvävnaden hade ökat med 30 % 

(våtvikt). I den fabrikskonserverade sillen ändrades inte halten signifikant. 

Sett till konservens hela innehåll var halten lägre än i den råa sillen på 

grund av utspädning. (Karl och Ruoff 2007) 

Perelló et al. (2010) utförde en studie där de på olika sätt (stekning, 

grillning, kokning och ugnsstekning) tillagade sardin (sardine), kummel 

(hake) och tonfisk (tuna). Hur PCDD/PCDF-halterna påverkades av 

tillagning redovisas i Tabell 5. (Perreló et al. 2010) 

Tabell 5: PCDD/F-halterna i kummel (hake), sardin (sardine) och tonfisk (tuna) 

orsakad av tillagning via stekning, grillning, kokning eller ungstekning. (Perreló 

et al. 2010). Halterna är baserade på våtvikt och presenterad som procent av 

halten i den råa fisken 

 

Tillagningsätt 

% av PCDD/F i rå 

kummel 

% av PCDD/F i rå 

sardin 

% av PCDD/F i rå 

tonfisk 

Stekning 175 60 109 

Grillning 150 72 112 

Kokning 225 ― ― 

Ugnstekning 150 ― ― 

 

Slutsats om dioxiner i fisk 

I  

 

tabell 6 sammanställs resultaten från de presenterade studierna. Parade t-

test utfördes i Minitab
®
 15 på dessa resultat för att se om samband fanns 

mellan ändringar i dioxinhalt och ändring i vikt eller fetthalt. Det fanns ett 

signifikant positivt samband (p= 0,007) mellan en sänkning i dioxinhalt och 

en sänkning i fetthalt, baserat på samtliga prover som redovisat fetthalt.  
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Tabell 6: Sammanställning av resultat från studier som undersökt effekter på 

dioxinhalter i fisk orsakade av tillagning. För varje studie presenteras dioxinhalt, 

fetthalt och vikt som procent av respektive värde innan tillagning. Koncentrationen 

har i samtliga fall beräknats som en direkt jämförelse mellan koncentrationen i den 

råa och tillagade fisken, utan att ta viktändringen i åtanke 
 

 

 

Tillagningssätt 

 

 

 

Dioxin 

 

 

 

Fiskart 

% av 

initial 

dioxin-

halt. 

 

% av 

initialt 

fetthalt 

 

% av 

initial 

vikt 

 

 

 

Källa 

Kokning       

 PCDD/F Hake 225 ― ― Perelló et al. 2010 

 PCDD Trachurus japonicus 87 112 85 Hori et al. 2005 

Tsumire PCDD Trachurus japonicus 60 92 95 Hori et al. 2005 

 PCDF Trachurus japonicus 90 112 85 Hori et al. 2005 

Tsumire PCDF Trachurus japonicus 87 92 95 Hori et al. 2005 

 Plana PCBer Trachurus japonicus 84 112 85 Hori et al. 2005 

Tsumire Plana PCBer Trachurus japonicus 81 92 95 Hori et al. 2005 

 PCDD/F och PCBer Trachurus japonicus 86 112 85 Hori et al. 2005 

Tsumire PCDD/F och PCBer Trachurus japonicus 79 92 95 Hori et al. 2005 

 PCDD/F 10 olika (medelvärde) 96 109 ― Rawn et al. 2012 

Stekning       

 PCDD/F Hake 175 ― ― Perelló et al. 2010 

 PCDD/F Sardine 60 ― ― Perelló et al. 2010 

 PCDD/F Tuna 109 ― ― Perelló et al. 2010 

 PCDD/F 10 olika (medelvärde) 94 220 ― Rawn et al. 2012 

Ugnsstekning       

 PCDD/F Hake 150 ― ― Perelló et al. 2010 

 PCDD Catfish 60 60,5 64 Schecter et al. 1998 

 PCDF Catfish 89 60,5 64 Schecter et al. 1998 

 Koplanära PCBer Catfish 75 60,5 64 Schecter et al. 1998 

 PCDD/F, PCBer Catfish 67 60,5 64 Schecter et al. 1998 

Surimi, 80 ºC
†
 TCDD Cyprinus carpio 29 ±8 ― ― Stachiw et al. 1988 

Surimi, 60 ºC
†
 TCDD Cyprinus carpio 56 ±4 ― ― Stachiw et al. 1988 

 PCDD/F 11 olika (medelvärde) 104 121 ― Rawn et al. 2012 

Grillning       

 PCDD/F Hake 150 ― ― Perelló et al. 2010 

 PCDD/F Sardine 72 ― ― Perelló et al. 2010 

 PCDD/F Tuna 112 ― ― Perelló et al. 2010 

 PCDD Trachurus japonicus 59 109 77 Hori et al. 2005 

 PCDF Trachurus japonicus 76 109 77 Hori et al. 2005 

 Koplanära PCBer Trachurus japonicus 68 109 77 Hori et al. 2005 

 PCDD/F och PCBer Trachurus japonicus 69 109 77 Hori et al. 2005 

Konservering       

Rökning PCDD/F och PCBer Scomber Scombrus 122 123 81 Karl och Ruoff 2007 

Rökning PCDD/F och PCBer Reinhardtius 

hippoglossides 

160 161 73 Karl och Ruoff 2007 

Matjessill PCDD/F och PCBer Clupea harengus 130 118 94 Karl och Ruoff 2007 

Plåtkonserv PCDD/F och PCBer Clupea harengus 100 113 ― Karl och Ruoff 2007 
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-Data saknas 
† 
Den innertemperatur på fisken varvid ungstekningen avslutades 

 

Resultaten pekar på att det finns ett samband mellan förlust av fett och 

förlust dioxiner, vilket författarna till flera av de redovisade studierna 

konstaterat. Det finns även stöd för påståendet att tillagning av fisk genom 

kokning, stekning, ugnstekning eller grillning sänker dioxinhalterna. Vid 

konservering har halterna av dioxiner däremot ökat.  

Sett till den genomsnittliga ändringen av dioxinhalter, baserat på provet 

våtvikt, har dessa minskat vid ugnsstekning och grillning till 79 resp. 87 % 

av initialhalten. Vid kokning minskade dioxinhalten till i genomsnitt 98 % 

av halten i den råa fisken. Bortser man från Perellós kummel (hake), där 

ändringen beräknats baserat på torrvikten istället för våtvikten, var den 

genomsnittliga minskningen till 83 % av halten i den råa fisken. Stekning 

ledde till en genomsnittlig höjning till 110 % av initialhalten. Ett 

genomsnitt för de olika konserverade fiskarna vore missvisande, då de fått 

olika behandling. 

 

4.1.3 Kvicksilver 

Burger et al. (2003) undersökte hur Hg-halten i öringabbore (Micropterus 

salmonides) påverkades av fritering. Öringabborrarna som undersöktes 

delades i två filéer. Den ena friterades panerad med kommersiell 

ströbrödsblandning och den andra utan panering eller annan behandling. 

Fritering skedde i jordnötsolja vid 190 ºC till dess att filén steg till ytan 

efter ungefär 5-7 min. För de panerade var den genomsnittliga ökningen till 

145 % av halten före fritering och för de ej panerade var motsvarande siffra 

175 %. Författarna anser att denna ökning troligtvis är orsakad av 
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viktförlust vid fritering och inte av ett upptag av Hg vid tillagning. (Burger 

et al. 2003) 

En artikel av Perelló et al. (2008) undersökte hur tungmetallshalterna i 

fiskarterna sardin (sardine), kummel (hake) och tonfisk (tuna) påverkades 

av tillagning genom stekning, grillning kokning och ungstekning. 

Resultaten redovisas i tabell 7. (Perelló et al. 2008) 

 

Tabell 7: Kvicksilverhalter (Hg) i kummel (hake), sardin (sardine) och tonfisk 

(tuna) efter tillagning via stekning, grillning, kokning eller ungstekning. Perelló 

et al. (2008). Halterna är baserade på våtvikt och presenterad som procent av 

halten i den råa fisken. 

Tillagningsätt % av Hg-halt i rå kummel % av Hg-halt i rå sardin % av Hg-halt i rå tonfisk 

Stekning 85 150 119 

Grillning 140 82 104 

Kokning 117 ― ― 

Ugnstekning 87 ― ― 

 

 

Ouédraogo och Amyot publicerade 2011 (Ouédraogo och Amyot 2011) en 

artikel där de stekt och kokat prover av fläckig kungsmakrill 

(Scomberomorus maculatus), en sort av rödhaj (Scyliorhinus sp.) och 

blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus). För varje fiskart togs minst tre 

exemplar från vilka den ätliga delen togs tillvara och delades i tre delar. En 

del förblev rå, en del stektes i en teflonpanna i majsolja vid 160 ºC (10 min) 

och den tredje delen i en teflonkastrull i 80 ºC vatten (15 min). De mätte 

Hg-halten i alla prover på torrviktbasis och fann inga signifikanta 

haltändringar. De kommenterar studierna av Perelló et al. (2008) och 

Burger et al.(2003) och påstår att den skillnad i Hg-halter man kunnat se 

där var antagligen på grund av viktförändringar. (Ouédraogo och Amyot 

2011)  
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Schmidt et al. (2014) undersökte de sex fiskarterna ringbuk (Brotula 

barbata), en fisk av familjen knotfisk (Prionotus punctatus), en fisk ur 

släktet Paralichthys (Paralichthys patagonius), arapaima (Arapaima 

gigas), lax (Salmo salar) och gulfenad tonfisk (Thunnus albacares). Man 

tog prover av ryggmuskler och homogeniserade dessa. Därefter 

behandlades homogenaten på fyra olika sätt: ingen upphettning i någon 

form, kokning, stekning och ugnsstekning. Två homogenat från var och en 

av dessa behandlingar förblev okryddade, saltade respektive saltade och 

smaksatta med citronsaft. De analyserade torraskade prover och beräknade 

haltändringen på torrvikten. De fann att vare sig kokning eller ugnstekning 

orsakade någon signifikant minskning av Hg-halter. Enda signifikanta 

ändringen var vid stekning av ringbuk, där Hg-halten sänktes till 67 % av 

initialhalten. (Schmidt et al. 2014) 

En studie från 1997 undersökte hur norra Wisconsins Chippewa-stams 

traditionella tillagningsmetoder påverkade Hg-halten i fisk (Morgan et al. 

1997). I studien undersöktes filé av glasögongös (walleye), filé av 

kanadaöring (lake trout) och lever av en sikfiskart (whitefish). 

Glasögongösfiléerna tillagades via panering och stekning i rapsolja (~5 

min), ugnstekning (vissa med citronsaft) (180 ºC, 15-25 min) eller kokning 

(10-20 min). Sikfisklever pannerades och friterades i rapsolja (10-20 min) 

eller ugnbakades inlindade i aluminiumfolie (190 ºC, 30-50 min). 

Författarna fann att för vissa prover hade Hg-halterna på våtviktsbasis ökat, 

men att mängden Hg inte i något prov hade ändrats.  De drog slutsatsen att 

den observerade haltändringen berodde på provets viktminskning under 

tillredningen. (Morgan et al. 1997) 

Gutenmann och Lisk (1988) filéade strimmig havsabborre (striped bass) 

och tillagade ena filen och behöll den andra som rå kontroll. 

Tillagningsmetoderna var: ugnstekning med över- och undervärme (80 ºC i 
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31-40 min), ugnstekning med endast övervärme (75-90 ºC, 14-20 min), 

stekning (80 ºC, 10 min), med mikrovågsugn (75-90 ºC, 5-10 min), 

pochering (80-90 ºC, 5-10 min) och ångkokning (80-90 ºC, 10-20 min). 

Hg-halterna (torrvikt) ändrades inte signifikant av någon av 

tillagningsmetoderna. (Gutenmann och Lisk 1988) 

Slutsats om kvicksilver i fisk 

Gutenmann och Lisk konstaterade redan 1988 (Gutenmann och Lisk 1988) 

i sin studie att Hg-halten i fisk inte ändras vid tillagning på torrviktsbasis, 

eller som Morgan et al.(1997) beskrev det: koncentrationen i fisken ändras 

på våtviktsbasis, men mängden Hg i provet är oförändrad. Med Hgs 

förmåga att skapa starka bindningar till proteiner är det inte en osannolik 

slutsats. Tyvärr saknas analyser av vilka typer av Hg-föreningar som 

funnits i fisken och om dessa har ändrat form av tillagning. 

4.1.4 Perfluorerade ämnen 

 Del Gobbo et al. (2008) publicerade en studie där de undersökte hur 

halterna av 25 olika PFCer i olika fiskarter påverkades av tillagning. 

Fiskarterna var fengömmare (silver pomfret), mjölkfisk (milkfish), en fisk 

av sorten grouper (släktet Epinephelus), röd snapper (red snapper), mal 

(catfish), marulk (monkfish), makrill (mackerel), havsgösfisk (yellow 

croaker), grå multe (gray mullet), öring (whitling) och egentlig rocka 

(skate). Ett minimum av nio individer av varje art kombinerades till ett 

prov per art, bestående av de ätliga delarna av fiskarna. Proverna delades i 

fyra delar: en förblev obehandlad, d.v.s rå och de övriga tre delarna 

ugnstektes, kokades eller stektes. Egentlig rocka stektes inte. Proverna 

analyserades på sitt innehåll av PCFer och vägdes. De högsta totalhalterna 

av PFCer var i råa prover från karnivora arter (egentlig rocka, havgösfisk, 

öring och marulk). Kokning minskade totala PFC-halterna till 21 % av 

initialhalten på våtviktsbasis, stekning till 46 % och ugnstekning sänkte 
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nivåerna under detektionsgränsen. Det fanns en korrelation mellan 

reduktion i vikt och reduktion av PFC-nivåer på ett våtviktsbasis. (Del 

Gobbo et al 2008) 

Bhvasar et al. publicerade nyligen ett arbete som kritiserade studien av Del 

Gobbo et al. från 2008 (Bhvasar et al. 2014). I den undersöktes viltfångade 

fiskar av arterna kungslax (Oncorhynchus tshawytscha), vanlig karp 

(Cyprinus carpio), kanadaröding (Salvelinus namaycush) och glasögongös 

(Sander vitreus). Fiskarna fileades och varje filé delades i 16 delar som 

antingen förblev råa eller tillagades via stekning vid 175 ºC i 5 minuter på 

vardera sida, ugnstekning med över- och undervärme (200 ºC, 15 min) eller 

ugnstekning med endast övervärme (300 ºC, 10 min). Vid all tillagning 

användes 10 g rapsolja. De fann att PFOS-halterna minskade signifikant i 

vanlig karp både vid ugnstekning och stekning och att de ökade signifikant 

i kanadaröding vid ugnstekning med övervärme. Information om 

haltändringarnas storlek saknas.  (Bhvasar et al. 2014) 

Slutsats om perfluorerade ämnen i fisk 

Med endast dessa två artiklar vars resultat är motstridiga är det svårt att dra 

några slutsatser. Bhavsar et al. (2014) skriver att skillnaden mellan deras 

resultat och de publicerade av Del Gobbo et al.(2008) kan bero på att Del 

Gobbos fiskar hade relativt låga halter av PFCer jämfört med fiskarna i 

deras egen studie. De låga halterna i Del Gobbos studie kan ha medfört att 

mätosäkerheten varit stor nog för att ge en falsk korrelation. PFCers 

förmåga att binda hårt till proteiner och deras värmebeständighet talar för 

att de inte ska avlägsnas vid tillagning. I detta fall bör 

försiktighetsprincipen tillämpas och slutsatsen är att halterna av PFCer i 

fisk inte sänks signifikant av tillagning. 

 

http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=1410
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=10834
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4.1.5 Polybromerade difenyletrar 

I en av studierna av Perelló et al. (2009) undersöktes bland andra ämnen 

även PBDEer. Fiskar av sorterna sardin (sardine), kummel (hake) och 

tonfisk (tuna) tillagades genom stekning, grillning, kokning och 

ugnsstekning. Tyvärr saknas uppgifter om exakt vilka arter som användes i 

studien. Hur totala PBDE påverkades av tillagning redovisas i tabell 8. 

(Perelló et al. 2009) 

Tabell 8: Total PBDE-halt i fiskarna kummel (hake), sardin (sardine) och 

tonfisk (tuna) efter tillagning via stekning, grillning, kokning eller ungstekning. 

(Perelló et al. 2009). Halterna är baserade på våtvikt och presenterad som procent 

av halten i den råa fisken. 

Tillagning sätt % av PBDE i rå 

kummel 

% av PBDE i rå sardin % av PBDE i rå tonfisk 

Stekning 122 55 94 

Grillning 97 53 92 

Kokning 133 ― ― 

Ugnstekning 522 ― ― 

 

En studie av Bending et al. (2012)  undersökte hur olika PBDE-halter i lax 

(Salmo salar) påverkades av att tillagas i solrosolja.  I provrör placerades 

antingen 1 g lax innehållande 200 ng BDE-209 och 200 ng BDE-47 

tillsammans med 180 g solrosolja eller 200 ng BDE-209, 200 ng BDE-47 

och 180 g solrosolja (blankprov). Samtliga rör förslöts med lock och 

placerades i ett värmeblock (200 ºC). Efter 0, 15, 30, 45, 60, 90, 120 

respektive 180 minuter avlägsnades ett provrör och dess innehåll av BDE-

209 och BDE-47 analyserades. Halten BDE-47 förändrades inte av 

behandlingen, men halten BDE-209 sjönk kontinuerligt och redan efter 120 

min var halten nära detektionsgränsen. Författarna uteslöt att BDE-209 

försvann via avdunstning, då BDE-47 är en mer lättflyktig substans. De 

undersökte vilka ämnen som BDE-209 hade brutits ner till och fann att 

bland andra hade följande kongener bildats (storleksordning, störst andel 

till minst): BDE-206, BDE-207, BDE-208, BDE-196 och BDE-199. I 

blankprovet påvisades ingen förlust av BDE-209, vilket tyder på att 



 

38 
 

nedbrytningen kräver ämnen som återfinns i fisken. Denna studie tyder på 

att många PBDE i stor utsträckning omvandlas till andra PBDEr vid 

upphettning, vilket är relevant ur en riskbedömningssynpunkt. (Bending et 

al. 2012) 

Bending et al. (2013) publicerade en studie där de ville efterlikna de 

förhållanden som råder vid tillagning i ett vanligt kök. 1 g lax med 200 ng 

BDE-209, 200 ng BDE-47 och 200 ng BDE-15 tillsattes till 200 mg 

solrosolja och tillagades i en glasskål. Ovanför glasskålen placerade de en 

glasbägare med öppningen neråt med ett filterförsätt utsug, som kopplades 

till ett sug motsvarande det från en vanlig köksfläkt. De tillagade fisken vid 

250 ºC i 30 minuter innan de analyserade fisken och oljan som ett prov. 

Stekoset i glasbägaren och filtret analyserades också.  

För BDE-209 hade det även i denna studie skett nedbrytning till andra 

PBDEer. Räknade man samman mängden BDE-209 och alla dess 

metaboliter i samtliga tre matriser kunde man återfinna 104 ±19 % 

(medelvärde ± SD) av den ursprungliga mängden BDE-209. I fisken 

återstod 89 ±19 % av initialhalten av BDE-47, av BDE-15 återstod 50 ±19 

% och av BDE-209 återstod 95 % (osäkerhet ej angiven). För BDE-47 och 

BDE-15 fanns återstoden av analyten i glasbägaren och filtret. Det fanns ett 

positivt linjärt samband mellan hur mycket av PBDEen som fanns kvar i 

provet och dess molekylvikt. De stora variationerna beror enligt författarna 

på att det är svårt att kontrollera mängden stänk vid stekning. I två replikat 

hade oljan skvätt mer än i de andra och i dessa var halten av BDE-209 i 

provet lägre än i övriga replikat. Detta tolkade Bending et al. som att BDE-

209 försvunnit med det fett som skvätt eftersom BDE-209 ej är lättflyktigt. 

(Bending et al. 2013) 

En studie utförd i Singapore på norsk atlantlax (Salmo salar) undersökte 

hur tillagning påverkade halterna av långlivade organiska föreningar 
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(POPar), bland dessa PBDEer (Bayen et al. 2005). Fiskarna fileades och 

den ena filén (kontrollen) förblev obehandlad, d.v.s. rå och den andra 

tillagades via ugnstekning, stekning, kokning eller i mikrovågsugn. 

Ugnstekning skedde vid 180 ºC i 30 min, mikrovågstillagning vid 500 W i 

5 min, kokning i 1,5 l vatten i 5 min och stekning i solrosolja vid 180 ºC i 5 

min. Triplikat gjordes för varje tillagningsmetod. Efter tillagning 

analyserades proverna på sitt innehåll av bl.a. 41 olika PBDEer. Skinnet 

avlägsnades innan analys och analyserades separat. De redovisade PBDE-

halten i laxfilé utan skinn och i laxfilé med skinn. Författarna fann att 

halterna minskade vid tillagning oberoende av metod (tabell 9). (Bayen et 

al. 2005) 

Tabell 9: PBDE-halten i norsk lax (Salmo salar) efter tillagning via ungstekning, 

kokning, stekning eller i mikrovågsung. (Bayen et al. 2005). Laxfilén tillagdes 

med skin och därefter analyserades skinnet och filén var för sig.  

Prov PBDE-halten i tillagad lax beskrivit som % av PBDE i rå lax (medelvärde ± SD) 

 Ugnstekning  Mikrovågsugn  Kokning  Stekning 

Laxfilé  49 ±27  69 ±22  60 ±11  52 ±14 

Laxfilé + skinn 56 ±20  75 ±24  68 ±11  58 ±15 

 

De fann även en svag korrelation mellan förlusten av fetter och förlusten av 

PBCDer med ett ratio på 1,44:1 (PCBD-förlust:fettförlust). (Bayen et al. 

2005) 

Schecter et al. (2006) har publicerat en pilotstudie där de tillagade en sort 

av mal (catfish), en sort av regnbågsöring (rainbow trout) och en sort av 

lax (salmon). Dessa tillagades via ugnstekning med övervärme (okänd 

temperatur och tid). Fyra prov av varje fiskart tillagades och fyra prover 

förblev råa som kontroll. De fann att PBDE-halterna minskat kraftigt i mal, 

till 47 % av initialhalten. För regnbågsöringen och laxen var ändringen 

dock liten, till 95 resp. 102 % av initialhalten. Fetthalten hade minskat till 

64 resp. 63,5 % av initialhalten för mal och lax, men för regnbågsöringen 
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hade den ökat till 128 % av initialhalten, troligtvis på grund av vattenförlust 

(Schecter et al. 2006) 

Slutsats om polybromerade difenyletrar i fisk 

De två studierna av Bending et al. pekar på att en minskning i totala PBDE-

halter i första hand beror på att de försvinner med vätskorna som lämnar 

fisken vid tillagning eller via avdunstning. Bending et al. pekar också på att 

PDBEer kan brytas ner vid upphettning, vilket stämmer med hur de 

fungerar som flamskyddmedel, där deras flamhämmande egenskap är 

beroende av nedbrytning. Denna nedbrytning av PBDEer till nya kongener 

gör att studier som bara analyserar en viss eller vissa PBDEer kan missa de 

kongener som finns kvar i provet. Detta kan ge sken av att den totala halten 

PBDEer minskat mer än vad den har. Exempel på sådana studier är den av 

Schecter et al. och den av Perelló et al. 

I studierna av Bayen et al. och i studien av Bending et al. från 2013 hävdar 

båda forskargrupper ett samband mellan fettförlust och PBDE-förlust. Då 

PBDEer är fettlösliga är detta inte osannolikt, även om pilotstudien av 

Schecter et al. talar emot det då laxen med en relativt kraftig fettförlust inte 

hade någon minskning i PBDE-halt. Pilotstudien av Schecter et al. 

redovisade dock ej fullständiga data och tillagningssätt varför resultatens 

kvalité är svårbedömd. 

PBDE-halten i fisk kan minskas med mellan 0 och ~50 procent beroende på 

fiskart och tillagningssätt. Den största minskningen sker med metoder där 

fisken förlorar mycket fett såsom stekning, ugnstekning eller grillning och 

detta främst på fetare fiskar som sardin eller lax. 

4.1.6 Slutsats fisk 

För tungmetallerna Hg och As som har en förmåga att binda till proteiner 

skedde ingen betydande minskning av halterna under tillagningen. Dessa 

och Cd är kraftig bundna till vävnaden och bryts inte ner vid uppvärmning 
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och koncentrationsändringen är en konsekvens av vätskeförluster. Halterna 

av PFCer minskade vid tillagning och det fanns en koppling mellan 

fettförlust vid tillagning och förlust av PCDD/Fer och även av PCBer, detta 

på grund ämnenas fettlöslighet. Vill man minska intaget av dessa två 

ämnesgrupper bör man ej äta det fett som lämnar fisken vid tillagning. 

För största möjliga minskning av den totala mängden toxiska substanser 

vid konsumtion av fisk bör man tillaga den så att så mycket fett som 

möjligt lämnar den, till exempel via stekning eller grillning och undvika att 

endast äta fet fisk, utan variera fet och mager fisk. Detta kan då minska 

intaget av PCDD/Fer och PCBer, medan andra typer av toxiska substanser, 

främst vattenlösliga, som återfinns i höga nivåer i fisk är svårare att 

påverka med vanlig tillagning. 

För PFCer kunde ingen slutsats dras huruvida tillagning påverkar halterna i 

fisk.  För PBDEer är resultaten osäkra då studierna av Bending et al. 

påvisar att nya PBDEer kan bildas vid tillagning som de flesta studier inte 

alls analyserat. 
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Figur 5: Kokt potatis (Solanum tuberosum) med dill (Anethum graveolens). 

 Foto: Mostphotos 

4.2 Potatis 

Den potatisart som idag odlas över hela världen kommer ursprungligen från 

Sydamerika och har de senaste 400 åren spridits över hela världen och är 

den fjärde viktigaste grödan i världen. Potatis har låga halter protein (2 % 

vikt) och fetter (0,1 % vikt) men högt energiinnehåll och gott om vitamin C 

och B. (Rama och Narasimham 2003) 

 

4.2.1 Livsmedelsverkets studie av nio tungmetaller 

Tillagningseffekter på tungmetallhalten i potatistyperna Asterix, Inova, 

King Edvard och Mandelpotatis har undersöktes på Livsmedelsverket 2010 

(Öhrvik et al. 2010).16 prover från potatis från olika delar av Sverige 

kokades och analyserades på sitt innehåll av tungmetallerna Nickel (Ni), 

kobolt (Co), krom (Cr), mangan (Mn), järn (Fe), zink (Zn), koppar (Cu), Pb 

och Cd med spektrometri. (figur 5) (Öhrvik et al. 2010) 

 

Alla prover där halten före eller efter kokning låg under 

kvantifieringsgränsen (LOQ) för en viss metall togs bort från 

beräkningarna för den metallen. Alla råa prover hade för låga nivåer av Pb 

för kvantifiering. För Co, Cr, Cu och Ni var det endast fyra prover där 

halterna överskred LOQ i både den råa och tillagade potatisen. För Cd 

underskred endast ett prov LOQ. Fe, Mn och Zn hade alla värden över 
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LOQ. Parade t-test utfördes i Minitab
®
 15 för halterna av varje metall i alla 

prover före och efter kokning. Endast för Zn kunde man se en signifikant 

minskning (p = 0,001, n = 16) från i genomsnitt 2,5 till 2,2 mg/kg. Halterna 

av övriga metaller ändrades inte signifikant. Sedan utfördes parade t-test 

för de olika potatissorterna. Resultaten presenteras i tabell 10. (Öhrvik et 

al. 2010) 

 

Tabell 10: Halter (medelvärde ± SD) av zink (Zn), järn (Fe) och kadmium (Cd) i 

potatis före och efter kokning. I tabellen redovisas endast resultat för de metaller 

vars halt var lägre efter kokning än före. De undersökta potatissorterna var 

Asterix (n =4), Inova (n = 3), King Edvard (n = 4) och Mandelpotatis (n = 3). 

Ingen ändring i tungmetallshalter kunde observeras i varken King Edvard eller 

mandelpotatis. (Öhrvik et al. 2010) 
 

 

 

Potatissort 

 

Metall 

som 

minskat 

 

Halt före 

tillagning i 

mg/kg  

Halt efter 

tillagning mg/kg  

(% av 

initialhalten) 

 

 

 

p-värde 

 

Antal 

analyserade 

potatisprov 

Alla  Zn 2,5 ±0,5 2,2 ±0,5 (89 %) 0,001 16 

Asterix Fe 3,7 ±0,3 3,3 ±0,2 (90 %) 0,031 4 

 Zn 2,7 ±0,2 2,2 ±0,1 (81 %) 0,031 4 

Inova Cd 0,0077 ±0,0007 0,0060 ±0,001 

(77 %) 

0,019 3 

 Fe 3,2 ±0,5 2,8 ±0,6 (86 %) 0,023 3 

 

 

Som framgår av Tabell 10 finns skillnader i hur metallhalter i olika 

potatissorter påverkas av tillagning. Detta understryker vikten att redogöra 

vilken potatissort en undersökning har gjorts på. Skillnaderna mellan olika 

sorter kan bero på att potatisodlingar ofta är monoklonala (alla potatisar i 

hela odlingen är från samma klon och genetiskt identiska) (Rama och 

Narasimham 2003) och detta kan leda till stora genetiska skillnader inom 

arten med tiden när inget genetiskt utbyte sker mellan sorterna inom arten. 

 

De metaller vars halter minskade i samband med kokning är Cd, Fe och Zn. 

Cd är en toxisk metall och tillagningseffekter på Cd-halten i potatis 

redovisas även i 4.2.3. Fe och Zn är essentiella näringsämnen, men från 

potatis får vi endast i oss i genomsnitt 5 % av vårt dagliga intag av Fe och 3 
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% av Zn (Livsmedelsverket 2012b). Den minskning som man har kunnat se 

i nivåerna av Fe och Zn i potatis är av ringa betydelse för det dagliga 

intaget. För de ämnen där man inte kunde kvantifiera halterna i majoriteten 

av proverna behövs känsligare metoder för denna typ av undersökning. 

 

4.2.2 Arsenik 

Perelló et al. (2008) har publicerat en studie som undersökte 

tillagningseffekter på ett flertal tungmetaller i många olika mattyper. Bland 

dessa undersöktes As i potatis före och efter kokning eller stekning. I 

potatis som kokats i en kastrull av rostfritt stål i 14 minuter hade As-halten 

sänkts till 61 % av initialhalten (våtvikt). När potatisen istället stektes i en 

teflonpanna i olivolja (16 min) hade halten sänkts till 81 % av initialhalten. 

Studien av Perelló et al. (2008) är förmodligen den enda som studerat 

haltskillnaden av As i tillagad och rå potatis. (Perelló et al. 2008) 

 

Slutsats om arsenik i potatis 

Med endast denna studie där As i potatis endast var en liten del är det svårt 

att dra några slutsatser. 

4.2.3 Kadmium 

I studien av Perelló et al. (2008) (se 4.2.2) påvisades att även Cd-halterna 

påverkades av kokning och stekning. För den kokta potatisen ökade halten 

till 114 % av initialhalten för den kokta potatisen och till 171 % för den 

stekta sett till våtvikten. (Perelló et al. 2008) 

 

Brüggemann och Kumoulainen (1995) har publicerat ett arbete där de 

undersökt hur torkning påverkar Cd-halten i potatis. Potatisen hade skalats, 

indelats i kuber, blancherats i tre minuter för att sedan lufttorkas och 

slutligen finfördelas i en mixer. Torrviktshalten av Cd i den lufttorkade 



 

45 
 

potatisen hade minskat till 78 % av halten i den råa. (Brüggemann och 

Kumoulainen 1995). 

 

Den senaste publicerade studien som undersökt tillagningseffekter på Cd i 

potatis är Wang et al. (2014). Rå potatis skars i 2 cm tjocka bitar (50 gram) 

och tillagades i ett slutet kärl i mikrovågsugn i fem minuter med en effekt 

på 900 w. Efter analys kunde de konstatera att Cd-halten baserad på våtvikt 

i den tillagade potatisen hade minskat till ca. 76 % av halten i den råa 

potatisen. (Wang et al. 2014) 

 

Slutsats om kadmium i potatis 

Livsmedelsverkets undersökning av metaller i potatis visade att för 

potatissorten Inova kunde kokning minska Cd-halten minskas signifikant 

(p=0,031). Studien på kokt potatis av Wang et al. (2014) redovisade en 

minskning av Cd-halten medan studien av Perelló et al. (2008) kunde 

redovisa en höjning. Att resultaten var vitt åtskilda i de två studierna där 

potatisen kokats kan bero på skillnader i metodik och vattnets Cd-halt. Cd-

halten kan komma att stiga när man steker potatis i olivolja, då olivolja kan 

innehålla Cd (Acar 2012). I dagsläget behövs fler studier för att avgöra 

tillagningseffekt på Cd-halten i potatis, samt fler studier som undersöker 

skillnaderna mellan olika potatissorter. Om halten Cd i potatis påverkas av 

tillagning är det viktigt ur riskbedömningssynpunkt att veta sorterna som 

undersökningarna gjorts på. Potatis står för 19 % av vårt dagliga intag av 

Cd enligt mätningar på råa livsmedel (Livsmedelsverket 2012b) och om 

dessa studier gjorts på sorter som är ovanliga i Sverige är de svåranvända. 
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4.2.4 Andra toxiska ämnen i potatis 

Baxter et al. (1992) har gjort en studie som undersökt halterna av Pb i kokt, 

mosad och bakas potatis. Ingen jämförelse gjordes med rå potatis, endast 

mellan tillagningssätten. Potatismoset hade tillagats i hemmen hos de som 

utförde studien enligt den metod som de själva brukar använda för att göra 

potatismos, men med potatis som enda ingrediens. Det fanns ett positivt 

samband mellan Pb-halten i kranvattnet som användes och Pb-halten i den 

mosade potatisen. Forskarna fann även att halterna baserat på våtvikt i 

bakad potatis var i genomsnitt fem gånger högre än mosad potatis, vilket de 

tror att denna Pb kan komma från jord på skalet. (Baxter et al. 1992) 

 

Det finns studier som har undersökt förekomst av POPar och pesticider i 

potatis, men ingen behandlar ämnen som är relevant för svenska 

förhållanden och det finns inte tillräckligt med olika studier för att bekräfta 

några resultat från en enskild studie. I Sverige 2014 var de vanligaste 

pesticiderna som uppmätts i potatis Dikvat, Imidakloprid och Propamokarb 

(Livsmedelsverket, opublicerad data) och hur tillagning påverkar halterna 

av dessa ämnen har inte undersökts. 

 

Ett ämne som det ofta talas om i potatissammanhang är glykoalkaloider, 

naturligt förekommande ämnen i potatis som bildas främst när potatisen 

utsätts för stress. De är beska, giftiga ämnen som angriper cellmembran och 

kan påverka nervsystemet. Halterna i potatis påverkas inte av tillagning 

eftersom de är värmestabila och även om de är vattenlösliga så är de hårt 

bundna till andra molekyler i potatisen. Vid skalning försvinner dock de 

glykoalkaloider som finns i skalet. (Karl-Erik Hellenäs, muntlig 

kommunikation). 
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4.2.5 Slutsats potatis 

Den övergripande slutsatsen är att tillagning av potatis kan komma att 

påverka innehållet av tungmetaller, men hur olika tillagningssätt och 

potatissort påverkar ändringens storlek är osäkert i dagens läge. Ytterligare 

studier av hur tillagning påverkar toxiska ämnens, och då inte enbart 

tungmetallers förekomst i potatis behövs. 
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Figur 6: Obehandlat ris.  

Foto: Livsmedelsverket 

4.3 Ris 

Ris (figur 6) är ett av de vanligaste livsmedlen i världen. I Sverige är det 

främst basmatiris och jasminris man kan köpa i butik. Dessa två rissorter är 

populära för att de bland annat har en speciell doft, som många andra sorter 

av ris saknar, beskriven som ”popcorndoft” (Buttery et al. 1983). 

Basmatiris odlas traditionellt söder om Himalaya i Pakistan och Indien och 

jasminris i Thailand. I Sverige är det vanligt med ris till maten och 

Riksmaten 2012 listade intaget av tillagade ris- och matgryner till 26 g/dag 

(Livsmedelsverket 2010). Den grupp som åt mest var män i åldrarna 18-30 

år. De åt 41 g/dag och i 95:e percentilen låg genomsnittet på 166 g/dag 

(Livsmedelsverket 2010). Det vanligaste sättet att tillaga ris i hemmet är 

via kokning och det finns många olika sätt att koka ris på, vilket kan 

påverka innehållet av toxiska substanser. 

4.3.1 Aflatoxin 

I en studie av. från 2006 undersöktes hur tillagning av rismjöl via s.k. 

extrudering påverkade innehållet av aflatoxin B1, B2, G1 och G2 (Castells et 

al. 2006). Extrudering är i första hand en industriell process där 

råmaterialet trycks genom ett rör med hög innertemperatur. I denna studie 

varierades fukthalten hos rismjölet (24-30 %), tillagningstiden (30-70 s) 
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och temperaturen (140-200°C). De fann att högre fukthalt ledde till större 

nedbrytning av aflatoxin B2, G1 och G2 i extruderat rismjöl. De fann även 

att den största reduceringen av B1 och B2 skedde vid 170 °C. För endast G2 

var reduceringen som störst när alla tre faktorerna var som störst (30 %, 70 

s, 200 °C). Då sjönk G2-halten till 5-45 % av initialhalten. Reducering till 5 

% av initialhalten skedde för B1, G1 och G2 när processen optimerats för 

den individuella aflatoxinen. För B2 kunde halten som mest sänkas till 6 % 

av initalhalten. (Castells et al. 2006) 

I en tryckkokare gör det höga trycket att vattnet kokar vid en högre 

temperaturer än normalt, vilket leder till att riset tillagas snabbare. Park och 

Kim (2006) jämförde tillagning i tryckkokare och elektrisk riskokare med 

avseende på B1-halten. Tre olika risprover tillagades, ett som var naturligt 

kontaminerat med B1 med en halt på 6,7 µg/kg, ett där B1-halten låg under 

detektionsgränsen och ett prov med tillsatt B1 till en halt på 50 µg/kg. Efter 

sköljning tillagades proverna i kommersiell tryckkokare eller kommersiell 

elektrisk riskokare. De fann att 17 ±5 % (medelvärde ± SD) återstod av den 

initiala B1-halten i riset som tryckkokats, vilket är signifikant lägre än för 

proverna som tillagats den elektriska riskokaren där 67 ±2,5 % återstod. 

(Park och Kim 2006) 

En annan studie undersökte effekten på aflatoxininnehållet av 4 minuters 

kokning i kastrull följt av 20 minuter i en elektrisk riskokare (Sakuma et al. 

2013). Forskarna fann att hela 96 ±4,6 % (medelvärde ± SD) B1 fanns kvar. 

Även B2, G1, G2 och total aflatoxinhalt undersöktes, i ordning återstod det 

94 ± 5 % av B2, 65 ± 3 % av G1, 66 ± 3 % av G2 och 82 ± 3 % av 

B1+B2+G1+G2. Detta visar att olika aflatoxiner inte är lika 

värmebeständiga. (Sakuma et al. 2013) 

En studie av Sani et al. från 2014 undersökte hur tillagning med elektrisk 

riskokare respektive enligt traditionell persisk tillagningsmetod påverkade 
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den totala aflatoxinhalten. Enligt den traditionella metoden sköljs riset och 

får dra i vatten i 2 h innan det kokas (10 min). Vattnet hälls sedan av och 

riset sköljs innan olja blandas i och riset tillagas under lock vid låg 

temperatur i ytterligare 1 h. Det ris som skulle tillagas i den elektriska 

riskokaren fick dra i vatten 1 h. Detta vatten hälldes av och riset tillagades i 

riskokaren med nytt vatten i 30 min. De fann att de två metoderna inte 

skiljde sig väsentligt i deras förmåga att minska aflatoxinhalten i ris. I riset 

tillagat med riskokaren fanns 75 % av aflatoxinet kvar och i riset tillrätt 

enligt den traditionella metoden återstod 82 %. (Sani et al. 2014) 

Slutsats om aflatoxin i ris 

Dessa studier visar att aflatoxinhalten i ris reduceras av tillagning. De visar 

även att tillagningsmetoden är av betydelse för hur stor minskningen blir. I  

tabell 11 är resultaten för dessa artiklar sammanställda. 

Tabell 11: Sammanfattning av resultaten från fyra studier om tillagningens 

effekt på halten av olika aflatoxiner i ris.  

 

Tillagningsmetod 

 

Aflatoxin 

% av initalhalt 
(medelvärde ± SD) 

 

Källa 

Extrudering (rismjöl) B1, G1 och G2 5 Castells et al. 2006 

Extrudering (rismjöl) B2 6 Castells et al. 2006 

Tryckkokning B1 17 ±5 Park och Kim 2006 

Elektrisk kokare B1 67 ±2,5 Park och Kim 2006 

Elektrisk kokare B1 96 ±4,6 Sakuma et al. 2013 

Elektrisk kokare B2 94 ±5,2 Sakuma et al. 2013 

Elektrisk kokare G1 65 ±2,5 Sakuma et al. 2013 

Elektrisk kokare G2 66 ±2,8 Sakuma et al. 2013 

Elektrisk kokare B1, B2, G1 och G2 82 ±3,4 Sakuma et al. 2013 

Elektrisk kokare Ej specificerat 75 Sani et al.2014 

Trad. persiskt vis Ej specificerat 82 Sani et al.2014 

 

Den största reduktionen var med extrudering av rismjöl ( 

tabell 11), men extrudering är en exklusiv industriell metod, mer lämpat för 

helfabrikat som godis och snacks än matlagning i hemmet. Den metod man 

kan använda i det egna hushållet som gav störst reducering av aflatoxin B1 
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var tryckkokning och studien av Sakuma et al.(2013) pekar på att B1 är 

relativt värmestabil. Man kan då rekommendera att man tillagar ris en 

tryckkokare för att minska alfatoxinexponeringen, då det största intaget av 

aflatoxin är via ris (Livsmedelsverket 2009). 

4.3.2 Arsenik 

Bae et al.(2002) undersökte totala As-halter i ris som kokats i stor mängd 

vatten över öppen eld, i en aluminiumkastrull med eller utan lock i 

aluminium. De använde vatten från lokala brunnar i Bangladesh och fann 

att den totala As-koncentrationen var högre i vattnet än i det råa riset. 

Koncentrationen tAs i vattnet var i genomsnitt 181 % högre än i riset. Efter 

att riset kokats utan lock hade koncentrationen i riset stigit i genomsnitt till 

189 % av As-halten innan tillagning (torrvikt). I de risprover som kokats 

med lock hade koncentrationen stigit till 164 % av halten innan tillagning. 

(Bae et al. 2002) 

Mihucz et al. (2007) mätte tAs-innehållet i obehandlat ris, i vattnet de 

sköljt ris med, i det kvarvarande kokvattnet och i det tillagade riset. Riset 

sköljdes tre gånger i två gånger sin egen volym och kokades (15 min) i sex 

gånger sin egen volym As-fritt vatten. Efter tillagning återfanns I 

genomsnitt 54 ± 10 % (medelvärde ± SD) av tAs-innehållet i riset, 13 ± 4,9 

% i sköljvattnet och 32 ± 10 % i kokvattnet. (Mihucz et al. 2007) 

En annan studie (Raab et al. 2008) undersökte sex olika sorter av ris som 

sköljdes innan de kokades i 2,5 eller 6 gånger sin egen volym milli-Q 

vatten eller ångkokades. Alla prover sköljdes först och fick sedan dra i 

vatten i 2 h innan de tillagades. Riset ångkokades (2 h 15 min), kokades i 

2,5 gånger sin egen volym vatten tills allt vatten hade tagits upp av riset 

eller i kokades i 6 gånger sin egen volym vatten tills riset var mjukt nog att 

äta. Efter tillagning analyserades de råa och tillagade risproverna på sitt 

innehåll av iAs och tAs. Skillnaderna med avseende på haltminskingen av 
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iAs och tAs mellan de sex olika rissorterna var mycket liten och det var 

ingen skillnad mellan att endast skölja riset och att koka sköljt ris i 2,5 

gånger sin egen volym i vatten. För båda dessa behandlingar återfanns 93 ± 

2 % (medelvärde ± SD) av tAs-innehållet och 91 ± 2 % av iAs-innehållet i 

riset. Motsvarande siffror efter ångkokning var 83 ± 4 % respektive 78 ± 5 

%. Största minskningen var det för riset kokat i 6 gånger sin egen volym, 

där 65 ±4 % tAs och 55 ±2 % iAs återstod. (Raab et al. 2008) 

Torres-Escribano et al. (2008) undersökte hur olika koncentrationer av 

arsenat (As(V)) i vatten påverkade slutkoncentrationen i riset. Riset 

tillagades enligt en traditionell spansk metod där riset kokas i fyra gånger 

sin egen volym vatten utan lock till dess att vattnet har kokat bort. De fann 

att iAs-halten i det kokade riset ökade med ökad halt As(V) i vattnet. Även 

i de prover där As(V)-halten i vattnet var mycket nära den i det råa riset 

ökade koncentrationen minst tre gånger (torrvikt) och den högsta noterade 

ökningen av iAs var 99 gånger. Riset tog upp mellan 45 och 107 % av det 

As(V) som fanns tillgängligt i vattnet, med ett genomsnitt på 89 ±13 % 

(medelvärde ± SD). (Torres-Escribano et al. 2008) 

Sengupta et al. (2005) tillagade ris enligt tre metoder: osköljt ris som 

kokades, sköljris som kokades och den traditionella Bangladeshiska 

metoden. Det osköljda riset kokades i 1,5-2 gånger sin egen volym vatten. 

Det sköljda riset sköljdes upprepade gånger till dess att sköljvattnet var 

klart och detta krävde 5-6 sköljningar. Sedan kokades det i 1,5-2 gånger sin 

egen volym vatten. Enligt den traditionella metoden sköljs riset 5-6 gånger 

i vatten till dess att vattnet är klart efter sköljningen och kokas i 5-6 gånger 

sin egen vikt i vatten. De kokade även riset i vatten med sex olika 

koncentrationer av iAs (V); <3, 10, 100, 200, 300 och 500 µg/l. De råa 

riset, sköljvattnet, kokvattnet och det tillagade riset analyserades på sitt As 

(V)-innehåll. Även i denna undersökning fann man att halten tAs i det 
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kokta riset blev högre med högre halt As (V) i kokvattnet. Den traditionella 

metoden reducerade tAs i riset till 57 % av initialhalten (våtvikt). 26 % 

försvann under sköljningen och 30 % försvann med det överflödiga 

kokvattnet. I riset som sköljdes och kokades tills vattnet kokat bort återstod 

72 % av tAs och det som försvunnit gjorde det troligtvis under sköljningen. 

I det ris som kokades tills vattnet kokat bort utan sköljning var hela 99,8 % 

av den ursprungliga tAs-mängden kvar. (Sengupta et al. 2006) 

Slutsats om arsenik i ris 

I tabell 12 sammanställs resultaten av tidigare presenterade undersökningar. 

Tabell 12: Sammanställning av resultat från studier som undersökt 

tillagningseffekter på arsenikhalter i ris. För varje studie presenteras ändringen i 

arsenikhalt som procent av halten innan tillagning, hur många gånger större 

vikten kokvatten var än risets vikt, huruvida riset sköljts innan tillagning och 

vilka former av arsenik som analyserades. 
 

 

 

 

Kokningsmetod 

 

 

 

Vatten/ 

Ris 

 

 

 

 

Sköljt 

 

 

 

Analyserad 

arsenikform* 

% av 

Arsenikhalt i 

obehandlat ris 
(medelvärde ± 

SD) 

 

 

 

 

Källa 

Vattnet kokades 

bort 

     

 1,5-2 Ja tAs 72 Sengupta et al. 2005 

 1,5-2 Nej tAs 99,8 Sengupta et al. 2005 

 2,5 Ja iAs 91 ±2 Raab et al. 2008 

Ångkokat  ― Ja iAs 78 ±5 Raab et al. 2008 

      

Överflödigt vatten 

hälldes av 

     

 6 Ja tAs 54 ±10 Mihucz et al. 2007 

 5-6 Ja tAs 57 Sengupta et al. 2005 

 6 Ja iAs 55 ±2 Raab et al. 2008 

 4
†
 Båda

‡
 iAs,(As(V)) 300-9900 Torres-Escribano et 

al. 2008 

 5
†
 Okänt tAs 189 Bae et al. 2002 

 5
†
 Okänt tAs 164 Bae et al. 2002 

*tAs står för total arsenik, iAs för oorganisk arsenik och As(V) för arsenat. 
†
Högre halt As i kokvattnet än i riset. 

‡
Proverna kokades med varierande As-halt i vattnet och med eller utan sköljning. 

 

Från tabell 12 framgår att om riset kokats i 1,5–2,5 gånger sin egen volym 

vatten reducerades As-halten till i genomsnitt 91 ±2 % (medelvärde ± SD), 
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om riset sköljts innan kokning reducerades det istället till 72 % av 

initialhalten. Om riset inte sköljts innan kokning var reduceringen av tAs-

halten försumbar. De prover som sköljts och därefter kokats i 6 gånger det 

råa risets vikt i vatten med låg As-halt tills de var mjuka nog att äta hade 

den största reduceringen av As, till ungefär 55 % av initialhalten.  

Livsmedelsverket underökning av arsenik i tillagat ris 

Livsmedelsverket påbörjade våren 2015 en kartläggning av arsenik i 

svenska risprodukter. I samband med kartläggningen genomfördes en 

mindre studie på 8 olika matris där halter analyserades före och efter 

tillagning. De olika risproverna (4 jasminris, 2 fullkorn, 1 parbolied och 1 

rött ris) köptes från butiker i Uppsala. Dessa behandlades i prov om 100,0 g 

råvikt enligt 5 olika metoder med antingen rekommenderad volym 

kokvatten (ej det röda riset på grund av provbrist) eller 900 ml och 

varierande metod för sköljning av riset (se bilaga 1: tillagnings- och 

analysprotokoll ris, sid 83). För varje rissort togs även 100 g obehandlat ris 

som kontroll. Även kranvattnet som användes för tillagning analyserades 

på sitt As-innehåll. Det togs även prover som fick dra i 1 l vatten i 2 h. eller 

över natten innan det sköljdes och analyserades. För varje tillagningsmetod 

användes 100,0 ±0,01g ris, förutom för det råa provet av rött ris, där endast 

93,96 g fanns tillgängligt. För alla kokta risprover tillsattes koksalt till 

kokvattnet innan kokning; 3,5 g för de som kokades i rekommenderad 

mängd vatten och 7 g till de som kokades i 900 ml vatten. 

De kokta proverna homogeniserades, innan de och ett prov av kranvattnet 

som använts analyserades på sitt innehåll av iAs av Livsmedelsverkets 

analytiska kemister med HPLC-ICP-MS. För det fullständiga 

analysprotokollet se bilaga 1: tillagnings- och analysprotokoll ris och för 

produktnamn på analysinstrumenten se bilaga 1: analysinstrument. Endast 

två dubbletter av prover som kokats i 900 ml vatten analyserades.  
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Efter analysen beräknades provernas iAs-halt i råvikt enligt formeln: 

 

[𝑖𝐴𝑠]𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎𝑔𝑎𝑑 𝑣𝑖𝑘𝑡 ∗
𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎𝑔𝑎𝑑 𝑣𝑖𝑘𝑡

𝑟å𝑣𝑖𝑘𝑡
= [𝑖𝐴𝑠]𝑟å𝑣𝑖𝑘𝑡 

Parade t-tester utfördes för att studera eventuella effekter av tillagning på 

innehållet av iAs. En sammanfattning av resultaten för dessa grupper och 

den statistiska analysen redovisas i Tabell 13. För de individuella resultaten 

se bilaga 2. 

Tabell 13: De genomsnittliga halterna (medelvärde ±SD) och haltändringar av 

iAs i 100 g ris som sköljts, kokats i av tillverkaren rekommenderad volym 

vatten (225-300 g) eller i kokats 900 ml vatten. Halterna är uttryckta på 

torrviktsbasis. 
  

Halt iAs (µg/kg) 

före behandling  

 

 

n 

Halt iAs 

(µg/kg) efter 

behandling 

 

 

n  

% av iAs-halt 

före 

behandling 

 

 

p-värde 

Sköljt ris 87,8 ±54,7 8 90,8 ±59,7 8 103 0,272 

Ris kokat i rek. v. vatten 87,8 ±54,7 8 67,9 ±28,6 7 96* 0,008 

Ris kokat i 900 ml vatten 87,8 ±54,7 8 27,9 ±12,3 8 32 0,006 

*Baserat på genomsnittliga initialhalten (70,8 ±28 µg/kg (medelvärde ± SD)) för de sju prover 

som kokats i rekommenderad volym vatten. 

 

Enligt denna undersökning kan man minska halten av iAs i ris signifikant 

(p = 0,006) med ~70% om man kokar riset i 9 ggr sin vikt i vatten. 

Förutsatt att As-halten i vattnet är låg och i denna studie var iAs halten i 

kokvattnet uppskattad till ~0,2 µg/kg, vilket är lägre än detektionsgränsen 

på 1-2 µg/kg. Denna minskning är större än den som publicerats i artikeln 

av Raab et al. (2008) och detta kan bero på att riset i denna studie kokats i 

större mängd vatten och att därmed en större mängd iAs har diffunderat ut i 

vattnet. Det går inte att jämföra med övriga redovisade studier då dessa 

undersökt effekter på tAs-halten och inte iAs-halten. 

När riset kokats i rekommenderad mängd vatten till dess att vattnet kokat 

bort så minskade iAs-halten signifikant (p-värde = 0,008) med 4 % och 

denna minskning kan bero på sköljning. Effekten av endast sköljning är 
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osäker i denna studie. För de prover som endast sköljdes i tio sekunder 

hade halterna inte ändrats signifikant. I de två prover som fick stå och dra i 

vattnet i två h innan sköljning hade iAs halten minskat till 78 och 83 % av 

initialhalten och för det prov som fått dra i 17,5 h. hade halten minskat till 

64 %, men detta är då enstaka prov och man kan inte dra några slutsatser 

från dessa resultat. Detta tyder dock på att sköljning kan minska iAs halten 

i ris, men att det krävs längre sköljtider än 10 sek. 

4.3.3 Bly 

Perelló et al. (2008) undersökte Pb-halter i obehandlat och kokt ris. De inte 

kunde finna Pb i det råa provet och i det risprov som kokats i 29 min låg 

Pb-nivån strax under detektionsgränsen (17 ng/g). Den uppskattade nivån 

var 16 ng/g och LOD låg på 17 ng/g. (Perelló et al. 2008) 

Moon et al. (1996) undersökte 49 prov av obehandlat ris och 49 prov av 

kokt ris insamlade från privata kök i Malaysia. Riset hade kokats av ägarna 

av de olika köken. De fann att Pb-halten minskade i genomsnitt till 34 % av 

initialhalten vid tillagning (våtvikt) (Moon et al. 1996) 

En Iransk studie av Zazouli et al. (2010) undersökte effekten på blyhalten i 

ris av två traditionella tillagningsmetoder; kateh och pilaw. I båda 

metoderna sköljdes riset innan tillagning och salt tillsattes innan kokning.  

Kateh är när vattennivån i kastrullen från början befinner sig en tum (2,54 

cm) ovanför riset, varefter riset kokas utan lock tills dess att vattennivån 

sjunkit under riset. Sedan täcks riset över och får stå på låg värme i 20 min. 

Med pilawmetoden förkokas riset i rikligt med saltat vatten. Överflödigt 

vatten hälls av och riset hettas upp på låg värme varvid det kvarvarande 

vattnet förångas. Med katehmetoden återstod i genomsnitt 72  ±15 % 

(medelvärde ± SD) av Pb i det okokta riset och med pilaw metoden var 

motsvarande siffra 27 ±2 %. (Zazouli et al. 2010) 
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Slutsats om bly i ris 

Baserat på resultat från studien av Perelló et al. (2008) kan man inte uttala 

sig om halten ändras då mätvärdena är under detektionsgränsen. I studien 

av Zazouli et al. (2010) framgår det att om man kokar enligt pilawmetoden 

där överflödigt vatten kasseras är minskningen relativt stor, större än för 

katehmetoden där inget vatten hälls av. Detta tyder på att samma regel 

gäller för Pb som för As d.v.s. att främsta orsaken till tungmetallens 

försvinnande är via det avhällda vattnet. I artikeln av Moon et al. (1996) 

har tillagningsmetoden varierat, då ägarna av de 49 köken själva har fått 

tillaga riset som de brukar. Om studien av Moon et al. (1996) stärker detta 

kan man inte uttala sig om utan att veta hur riset tillagdes av de olika 

köksägarna.  

4.3.4 Metylkvicksilver  

En studie av Li et al. (2010), där tillagningsätt inte är specificerat, tyder på 

att totalhalterna av Hg och MeHg inte förändras vid tillagning, men att den 

vanligaste formen av MeHg i riset (CH3HgCys) omvandlas till andra 

former av MeHg (Li et al. 2010). Halten av metylkvicksilver i ris sålt i 

Sverige är inte undersökt och inget gränsvärde finns för metylkvicksilver i 

ris. 

Slutsats om metylkvicksilver i ris 

Studien pekar på att tillagning kan omvandla CH3HgCys till andra former 

av MeHg. Med endast en studie kan ingen slutsats dras om huruvida det 

förekommer tillagningseffekter på metylkvicksilver i ris. 

4.3.5 Kadmium 

Khan et al. (2010) utförde en undersökning på ris från Bangladesh. Riset 

tillagades på två sätt: antingen sköljdes riset för att sedan kokas i stor 

volym vatten innan överflödigt vatten hälldes av, eller så kokades riset i 

liten mängd vatten till dess att vattnet kokat bort. Riset tillagades av 
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privatpersoner i deras egna kök. Khan et al. fann att Den totala Cd 

koncentrationen (tCd-koncentrationen) inte ändrats av tillagning (Khan et 

al. 2010).  

En japansk studie av Shindoh och Yasui (2003) undersökte hur Cd-halten i 

ett halvpolerat, ett brunt och fem polerade sorter av ris påverkades av att 

riset tillagades med en elektrisk riskokare eller fick dra i fem gånger sin 

egen vikt i vatten i 1 eller 8 h. Cd-halten minskade inte vid tillagning, men 

när riset fick dra i vatten i 1 eller 8 h minskade Cd-halten till 93-97 % av 

den initiala. Den största minskningen var i det bruna riset (93 %, 8 h) 

(Shindoh och Yasui 2003). 

Slutsats om kadmium i ris 

Svenska Livsmedelsverket och Storbritanniens Central Science Laboratory 

utförde ett samarbete där man undersökte halterna av As, Cd och Pb i ris 

köpt i Uppsala mellan åren 2001 och 2003 (Jorhem et al. 2007). I denna 

studie fann man att kadmiumhalten i ris sålt Sverige är i genomsnitt 0,024 

mg/kg. Resultaten av övriga studier pekar på att det också är ungefär den 

koncentration av Cd som finns i det kokta riset man äter. För även om man 

kokade med överflödigt vatten och avlägsnade detta minskade Cd-halten 

väldigt lite eller inte alls (Khan et al. 2010). 

4.6.6 Slutsats ris 

Sett till ovan nämnda artiklar kan man konstatera att tillagning av ris 

påverkar innehållet av olika toxiska substanser och även att tillagningssättet 

är av betydelse. I Sverige är det vanligt att man kokar riset i ungefär 

volymmässigt dubbelt så mycket vatten som ris under lock tills vattnet 

kokat bort. Detta sätt kan då möjligtvis sänka halterna av aflatoxin till en 

viss grad, men vill man minska halterna av As eller Pb bör man koka riset i 

en större mängd vatten och hälla av detta. Bland de sätt som man kan 
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tillaga ris i det egna hemmet är tillagning med tryckkokare det som 

reducerar aflatoxinhalten mest. 
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5 Intaget av toxiska ämnen via svenska livsmedel 

I denna del sammanställs hur halterna av de olika toxiska ämnena ändras av 

matlagning och jämför mot det totala dagsintaget och toxikologiska 

referensdoser. Detta för att bestämma om en eventuell haltändring är av 

vikt för befolkningen och bör tas i beaktande vid riskbedömningar. Intag 

anges per kilo kroppsvikt (BW) och dag och en medelkroppsvikt på 60 kg 

har antagits för alla beräkningar. 

 

5.1 Aflatoxin 

I denna studie har endast tillagningseffekter på aflatoxinhalter i ris 

undersökts. Enligt SLVs rapport 4/2009 har ris från svenska butiker höga 

halter av B1: blandade rissorter ~0,8 µg/kg och basmatiris 1,7 µg/kg. Även 

om jordnötter har högre aflatoxinhalt, 1,8 µg/kg, är dagskonsumtionen av 

ris större och står för det större intaget av B1. Intaget av aflatoxin ligger i 

medeltal på ~0,2 ng/kg BW/dag, varav ris står för 0,1 ng/kg BW/dag. För 

storkonsumenter av basmatiris som äter det två gånger dagligen är 

dagsintaget av aflatoxin ~3 ng/kg BW/dag och riset står för nästan hela 

intaget. (Livsmedelsverket 2009) 

Bland undersökta tillagningssätt var den traditionella persiska metoden 

närmast den vanliga svenska metoden, med undantaget att riset på persiskt 

vis fått stå och dra 2 h i vatten och att och viss del av vattnet hälls av. Vid 

kokningen reducerades aflatoxinhalten till 80 % av initialhalten (Park och 

kim 2006). Tillämpas denna tillagningsmetod av medelkonsumenten 

reduceras det totala dagliga intaget av aflatoxin från ~0,2 till 0,18 ng/kg 

BW/dag och tillämpas det av storkonsumenten reduceras deras intag från 

~3 till ~2,4 ng/kg BW/dag. Använder man sig istället av en tryckkokare 

reduceras B1-halten till ~20 % av initialhalten (Sani et al. 2014). Med 
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denna metod kan medelkonsumenten sänka sitt dagliga intag till 0,12 ng/kg 

BW/dag och storkonsumenten till 0,6 ng/kg BW/dag. 

1 ng/kg BW/dag anses av ECFA (The Joint FAO/WHO Expert Committee 

on Food Additives) vara den acceptabla nivån för naturligt förekommande 

aflatoxiner (Livsmedelsverket 2009). För medelkonsumenten är B1-

nivåerna under detta värde oberoende av tillagningssätt, men om man äter 

basmatiris två eller fler gånger om dagen bör man tillaga detta i en 

tryckkokare för att minska risken. 

 

5.2 Arsenik 

Det genomsnittliga beräknade dagliga intaget av tAs ligger på 2,4 µg/kg 

BW/dag (Livsmedelsverket 2012b). 

Från fisk får vi i oss 88 % av vår dagliga tAs, vilket motsvarar 2,11 µg/kg 

BW/dag (Livsmedelsverket 2012b). Vid kokning kan tAs-halterna i fisk 

och skaldjur minska till ~ 85 % av initialhalten. Intaget av tAs från fisk 

ligger på ~1,8 µg/kg BW/dag, om man kokar fisken och inte förtär 

kokvattnet. Detta beräknade intag är baserat på mätningar i rå fisk. Detta 

skulle minska intaget av tAs med ~0,2 µg/kg BW/dag, vilket motsvarar ~8 

% av det beräknade dagliga intaget av tAs. 

Studien på As i potatis pekar på att tAs-halten inte förändras av tillagning. 

I en artikel från 2009 presenterade EFSA (European Food Safety 

Authority) As-halter i mat i Europa och angav ris som en av de stora 

exponeringskällorna (EFSA 2009). Högkonsumenter av ris i Europa får i 

sig omkring 1 µg/kg BW per dag. Riset i fråga brukar innehålla 0,1–0,4 mg 

iAs/kg. Jorhem et al. (2007) (se 4.3.4) redovisar en genomsnittlig tAs-
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koncentration på 0,2 mg/kg obehandlat ris och en genomsnittligt iAs-

koncentration på 0,11 mg/kg. 

Dagsintaget av ris i Sverige är i genomsnitt 10 g/dag för 

medelkonsumenten och 120 g/dag för storkonsumenten (Livsmedelsverket 

2009). Detta ger ett dagligt beräknat intag av tAs på 0,33 µg/kg BW/dag 

för medelkonsumenten via ris. Storkonsumentens intag uppgår till 0,4 

µg/kg BW/dag. Tillagas ris med den optimala metoden för sänkning av As-

halter, d.v.s det sköljs i 4 ggr sin egen volym och kokas i 6 ggr sin egen 

volym med avhällning, minskar tAs-halten till ~55 % av initialhalten. Med 

detta tillagningssätt bör det då vara möjligt att minska tAs intaget via ris 

från 0,33 till 0,18 µg/kg BW/dag för medelkonsumenten och från 0,4 till 

0,22 µg/kg BW/dag för storkonsumenten.  

Resultaten från Livsmedelsverkets studie (Livsmedelsverket 2012b) visar 

att det är möjligt att sänka iAs-halten till 30 % av initialhalten, men det är 

svårt att beräkna hur detta påverkar det totala intaget av As, eftersom data 

som publicerats (Jorhem et al. 2007) redovisar tAs- och inte iAs-halten i 

svenskt ris. Resultaten från Livsmedelsverket är också svåra att jämföra 

med de från övriga studier, då dessa redovisat tAs-halter. 

Om man då kokar fisk och ris i mycket vatten, som hälls bort, kan 

medelkonsumenten minska sitt tAs-intag med ~0,17 µg/kg BW/dag till 

~2,23 µg/kg BW/dag. Ett tolerabelt intag för iAs ligger på 3 µg/kg BW/dag 

(WHO 2011), vilket det svenska medelintaget understiger oavsett 

tillagningsmetoder av fisk, ris och potatis. Detta är en konservativ 

uppskattning då referensdosen gäller iAs, iAs-halten är alltid lägre än tAs-

halten. 
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5.3 Bly 

Ytterligare studier behövs för att avgöra om tillagning minskar Pb-halterna 

i mat. Den största orsaken till detta är att dagens mätteknik ofta inte kan 

mäta de låga nivåerna av Pb som finns naturligt i ris och potatis (Perelló et 

al. 2008, Öhrvik et al. 2010). Pb-nivåerna i ris inköpt i Sverige ligger i 

genomsnitt på 4 ng/g, som är väsentligt lägre än de tillåtna nivåerna på 200 

ng/g (Jorhem et al. 2007). Exponeringen för Pb i Sverige via maten är 

uppskattad till 0,2 µg/kg BW/dag (Livsmedelsverket 2012b). EFSAs 

referensdos ligger på 0,62 µg/kg BW/dag. 

 

5.4 Dioxiner 

Det genomsnittliga beräknade intaget av PCDD/F ligger på 17,6 pg TEQ 

/dag, Vid den beräkningen har man utgått från att värden under LOD ligger 

på halva LOD. Av detta intag svarar konsumtion av fisk för 7,6 pg/dag. 

(Livsmedelsverket 2012b). Detta motsvarar ett totalt intag på 0,3 pg/kg 

BW/dag och ett intag från fisk på 0,13 pg/kg BW/dag för en person som 

väger 60 kg. Vid ugnsstekning minskar halten av PCDD/F till 80 % av 

initialhalten. Om man ugnssteker sin fisk kan man minska dagsintaget från 

fisk till 0,10 pg/kg BW/dag, vilket minskar det totala intaget av PCDD/F 

till 0,27 pg/kg BW/dag. 

Livsmedelsverket använder olika referensintag för olika konsumentgrupper 

(Anders Glynn, muntlig kommunikation). För barn och kvinnor i 

barnafödande ålder används referensdos 0,7 pg/kg BW/dag (US EPA 2014) 

och för äldre kvinnor och vuxna män används ett tolerabelt dagligt intag 

(TDI) på 2 pg/kg BW/dag (Livsmedelsverket 2007).  Referensdoser räknas 

ut på ett snarlikt sätt som TDI, och används av US EPA när de gör 

riskbedömningar. 
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Om man då väger 60 kg ligger ens intag sannolikt under referensdosen, 

men för barn som väger mindre ser situationen annorlunda ut. Om vi utgår 

från ett barn som väger 30 kg ligger deras intag i genomsnitt på ~0,6 pg/kg 

BW/dag, vilket man kan sänka 0,54 pg/kg BW/dag om man ugnssteker all 

fisk. Detta är då mycket nära referensdosen för barn och i familjer som äter 

mycket fisk kan denna överstigas. 

 

5.5 Kadmium 

I potatis var resultaten från studierna tvetydiga och de studier som gjorts på 

Cd i ris pekar på att halterna inte ändras av tillagning. Det genomsnittliga 

intaget av Cd ligger på 0,19 µg/kg BW/dag (Livsmedelsverket 2012b) och 

man kan sannolikt inte ändra det med tillagning. Dock ska tillägas att 

koncentrationen i maten blir högre i och med vattenförlust, även om det 

faktiska innehållet inte har ändrats. EFSAs referensdos ligger på 2,5 µg/kg 

BW/vecka (~0,36 µg/kg BW/dag) (Livsmedelsverket 2012b). 

 

5.6 Kvicksilver 

Halterna av Hg ändras i varken ris eller fisk av tillagning, men det finns 

tecken på att aktuella MeHg-föreningen kan ändras till mindre farliga 

föreningar vid upphettning. Det genomsnittliga totala intaget av Hg i 

Sverige är 0,037 µg/kg BW/dag, vilket ligger under EFSAs referensdos på 

2,5 µg/kg BW/vecka (~0,36 µg/kg BW/dag) (Livsmedelsverket 2012b).  
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5.7 Perfluorerade ämnen 

Om halterna av PFCer i fisk ändras av tillagning är oklart och fler studier 

behövs, även på andra livsmedel där PFCer kan utgöra en risk. 2013 gav 

Livsmedelsverket ut en riskbedömning där det slogs fast att medelintaget är 

lägre än de som kan ha negativa effekter på lever och reproduktion. För 

högkonsumenter av insjöfisk kan däremot intaget av PFCer leda till 

negativa hälsoeffekter. (Livsmedelsverket 2013) 

 

5.8 Polybromerade difenyletrar 

Olika PBDEer påverkas på olika sätt av tillagning. Den största 

minskningen var i tillagningsmetoder där mycket fett rann bort från 

fiskköttet. En minskning på ~50 % observerades i flera fall. 

Genomsnittssvensken exponeras för 0,32 ng/kg BW/dag varav 0,20 ng/kg 

BW/dag är via fisk (Livsmedelsverket 2012b). Om all fisk tillagas via 

stekning, ugnstekning eller grillning kan det beräknade intaget via fisk 

halveras till 0,10 ng/kg BW/dag. Dessa skulle reducera det totala intaget till 

0,22 ng/kg BW/dag. I dagsläget är det dagliga intaget beräknat på rå fisk. 

Inget TDI finns för PBDEer då de inte har undersökts tillräckligt, men 

EFSA har angett margin of exposure (MOE), en lägsta nivå när negativa 

effekter av det toxiska ämnet är möjliga, för ett antal PBDEer. MOE för 

BDE-99 (som är den mest potenta gällande påverkan på hjärnutveckling) 

ligger på 4,7 ng/kg BW/dag vilket överstiger svenskars intag med god 

marginal. (Livsmedelsverket 2012b) 
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6 Slutsats 

Syftet med detta arbete var att avgöra huruvida tillagning kan minska halter 

av toxiska ämnen i maten i sådan utsträckning att det är relevant för 

framtida riskbedömningar. Den slutsats man kan dra är att det finns 

tillfällen då så är fallet, till exempel kan dagsintaget av aflatoxin för en 

storkonsument av basmatiris sänkas under den acceptabla nivån om riset 

tryckkokas. 

Om man kan utfärda en rekommendation att alltid tryckkoka ris är 

tveksamt, eftersom ris innehåller flera toxiska ämnen relevanta ur en 

riskbedömningsynpunkt. Flera av dessa ämnen påverkas olika av tillagning. 

För att utfärda en rekommendation måste alla toxiska ämnen man kan finna 

i en specifik livsmedel vara grundligt undersökta innan man kan ta 

ställning. Man måste veta för vilket toxiskt ämne sänkningen är mest 

relevant ur en riskbedömningssynpunkt och om det tillagningssätt man 

rekommenderar för att minska halten av det mest relevanta ämnet är 

realistiskt för den svenske medelkonsumenten. 

Samma frågeställningar finns för ett flertal livsmedel och när man tillagar 

en speciell råvara sker det oftast tillsammans med andra ingredienser. För 

ris är frågan oftast hur man har kokat det, men för fisk och potatis är bilden 

mer komplicerad. Dessa tillagas ofta med fetter i stekning eller med många 

andra ingredienser i olika grytor och gratänger. Det finns opublicerade 

studier från Livsmedelsverket som undersökt tungmetallinnehållet i olika 

svenska maträtter och de visar att halterna kan variera mycket från gång till 

gång när man tillagar de olika rätterna, även för okomplicerade rätter som 

fiskgratäng. För organiska toxiska ämnen kan det bli ännu mer komplicerat 

då halterna av salter, vatten, fetter, och pH-värdet i rätten etc. kan komma 

att påverka nedbrytning eller omvandling av toxiska ämnen. Man måste 

dessutom veta halterna av det undersökta toxiska ämnet i samtliga 
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ingredienser. I framtida studier av tillagningseffekter på innehåll av toxiska 

ämnen bör man försöka hålla sig till så enkel tillagning som möjligt för att 

minimera störningsfaktorerna. När man har en grundläggande förståelse för 

tillagningseffekter kan man undersöka hela maträtter och om även 

variationer i t.ex. salthalt och pH vid tillagning kan påverka halterna av 

toxiska ämnen. 

För att sammanfatta: Tillagning kan påverka halter av olika toxiska ämnen i 

mat. Ändringens omfattning varierar och huruvida den är relevant för 

riskbedömningar varierar. Bland de undersökta toxiska ämnena var det 

endast för alfatoxin och dioxiner som intaget för storkonsumenter av ris 

respektive fisk kunde överstiga referensdoser framtagna för dessa 

substanser. Man kan då rekommendera storkonsumenten av ris att 

tryckkoka sitt ris för att minska sitt aflatoxinintag ner till en säker nivå och 

likaså bör storkonsumenten av fet fisk tillaga denna med stekning eller 

ungstekning för att minska sitt dioxinintag. 
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Bilaga 1 Tillagnings- och analysprotokoll ris 

Tillagningsprotokoll 

Allt vatten i detta experiment togs efter att kranen fått stå och rinna i >2 

min, detta för att undvika tungmetallskontamination i största möjliga mån. 

Alla redskap diskades i kallt vatten mellan användningar. Puderfria 

vinylhandskar användes hela tiden. 

Riset behandlades enligt totalt 7 olika (a-f) metoder: 

 

a: 100,00 g ris vägdes upp i ett vägt plastkärl. 

b: Riset vägdes upp som i a och hälldes över i en 1,5 l kastrull i rostfritt 

stål. 1,00 l kranvatten uppmätt med en mätkolv tillsattes till kastrullen och 

riset rördes om med en sked i rostfritt stål i 10 sek innan vattnet hälldes av i 

ett vägt kärl. Riset hälldes sedan över i ett vägt plastkärl och vägdes. 

c: Som b. Sedan tillsattes 3,51 ±0,01g (medelvärde ± SD) hushållssalt med 

jod till det sköljda riset. Riset kokades därefter enligt rekommendationerna 

på förpackningen i.e. med rekommenderad mängd vatten för 100g/1,5 dl ris 

uppmätt med mätglas och kokades den rekommenderade koktiden. Riset 

hälldes sedan över till ett vägt plastkärl och vägdes. Om ett intervall för 

koktiden angavs kokades riset den längsta tiden i intervallet. 

d: Som b. Sedan tillsattes 1 tsk (6,97 ±0,21 g, n = 10) hushållssalt med jod 

till det sköljda riset. Riset kokades i 900 ml vatten uppmätt med mätglas för 

att sedan kokas den rekommenderade koktiden. Vattnet samlas upp i 4 

vägda plastkärl och vägdes, riset hälldes över i ett vägt plastkärl och 

vägdes. 

e: Som d; men endast det färdigkokta riset hälldes över i ett vägt kärl och 

vägdes.  
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f: Som b; men riset fick ligga i vattnet i 2 h innan det rördes i tio sekunder 

och vattnet hälldes av. Riset hälldes sedan över i ett vägt plastkärl och 

vägdes. 

g: Som b; men riset fick ligga i vattnet över natten innan det rördes i tio 

sekunder och vattnet hälldes av. Riset hälldes sedan över i ett vägt plastkärl 

och vägdes. 

 

Analysprotokoll 

De kokta proverna homogeniserades med hjälp av en matberedare 

(BRAUN type: 4262) med titanblad och de råa och enbart sköljda proverna 

i en knivkvarn (Retsch Grindomic MG200). Sedan analyserades dessa 

risprover, ett prov av kranvattnet som använts för att koka i och saltet som 

tillsattes på iAs-innehåll.  

 

Analysinstrument 

Agilent HPLC 1200 och Agilent ICP-MS 7700x 

Agilent ICP-MS 7700x: G3281A JP09350073 

De moduler som finns med i SLVs Agilent HPLC är: 

LC Quaternary pump: G1311B DEAB703853 

Autosampler ALS: G1329B DEAAC12505 

Kolonnugn TCC: G1316C DEBAC04031  

Mjukvara 2014-09-16 Masshunter for ICP-MS B.01.03, fullversion 2013 
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Bilaga 2 

Analysresultat. Röda siffror visar resultat under LOD, dvs <1-2 µg/kg. 

Förklaring av provkoder finns i bilaga 1: tillagnings- och analysprotokoll 

ris. 

Resultat oorganisk arsenik i tillagat ris 2015-04-29 

 Koncentration oorganisk arsenik, µg/kg  

 Mätosäkerhet +/- 26-30 %  

Prov Detektionsgräns 1-2 µg/kg 

X3631 Garant Aa1 Obehandlat ris Jasmin 34,9 

X3579 Garant Ab1 Sköljt ris Jasmin 26,0 

X3580 Garant Ab1 Sköljvatten Jasmin 0,2* 

X3633 Garant Ac1 Kokt ris Jasmin  10,2 

X3635 Garant Ad1 Kokt ris Jasmin 3,2 

X3636 Garant Ad1 Kokvatten Jasmin 3,2 

X3637 Garant Ae1 Kokt ris somAd1 Jasmin 3,0 

X3654 Garant Af1 Sköljt ris 2 h Jasmin 19,8 

X3655 Garant Af1 Sköljvatten 2 h Jasmin 0,6* 

X3736 Garant Ag1 Sköljt ris 24 h Jasmin 15,0 

X3737 Garant Ag1 Sköljvatten 24 h Jasmin 0,9* 

X3638 Ba1 Obehandlat ris 114,4 

X3639 Bb1 Sköljt ris 95,2 

X3640 Bb1 Sköljvatten 0,8* 

X3741 Bc2 Kokt ris 40,4 

X3644 Bd1 Kokt ris 11,9 

X3645 Bd1 Kokvatten 12,2 

X3646 Be1 Kokt ris som Bd1 12,9 

X3672 Bf1 Sköljt ris 2 h 66,0 

X3673 Bf1 Sköljvatten 2 h 1,8 

X3648 Ca1 Obehandlat ris Långkornigt jasminris 74,4 

X3695 Cb1 Sköljt ris Långkornigt jasminris 63,0 

X3742 Cc2 Kokt ris Långkornigt jasminris 25,4 

X3699 Cd1 Kokt ris Långkornigt jasminris 7,5 

X3656 Da1 Obehandlat ris Långkornigt jasminris 52,9 

X3702 Db1 Sköljt ris Långkornigt jasminris 51,7 

X3704 Dc1 Kokt ris Långkornigt jasminris 16,7 

X3705 Dd1 Kokt ris Långkornigt jasminris 5,2 

X3657:B Ea1 Obehandlat ris Långkornigt parboiled 100,5 

X3708:B Eb1 Sköljt ris Långkornigt parboiled 88,6 

X3743:B Ec2 Kokt ris Långkornigt parboiled 29,6 

X3712:B Ed1 Kokt ris Långkornigt parboiled 8,2 

X3658 Fa1 Obehandlat ris 207,2 
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X3715 Fb1 Sköljt ris 189,2 

X3716 Fb1 Sköljvatten 0,6* 

X3720 Fd1 Kokt ris 20,9 

X3721 Fd1 Kokvatten 20,0 

X3719 Kranvatten 0,2* 

X3674:B Ga1 Obehandlat ris Jasminris 56,8 

X3723:B Gb1 Sköljt ris Jasminris 47,6 

X3725:B Gc1 Kokt ris Jasminris 16,1 

X3726:B Gd1 Kokt ris Jasminris 5,7 

X3675:B Ha1 Obehandlat ris Jasminris 61,3 

X3729:B Hb1 Sköljt ris Jasminris 52,0 

X3744:B Hc2 Kokt ris Jasminris 17,4 

X3733:B Hd1 Kokt ris Jasminris 6,2 

*Dessa mätvärden ligger under detektionsgränsen  
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