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Biologi versus innovasjon

Hva skjer når vårt fordøyelsessystem møter 

høyteknologiske matprodukter? 



https://www.nrk.no/innlandet/skummelt-mye-tilsetningsstoffer-1.7364670

https://www.nrk.no/innlandet/skummelt-mye-tilsetningsstoffer-1.7364670


- Ikke vær redd for E-stoffene
Mette Helvik Morken mener at vi er for skeptiske til E-stoffene i maten. 
- Folk burde ikke være så redde, sier hun.

http://www.bt.no/sprek/--Ikke-var-redd-for-E-stoffene-1753875.html



Hvordan godkjennes tilsetningsstoffer?

Dyrestudier: akutt og kronisk toksisitet, kreftfremkallende og 

fosterskadelige effekter (inkl. videre generasjoner) 

NOAEL / sikkerhetsmargin (100) = ADI



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sample_of_Carboxymethylcellulose.jpg

Effekter på tarmflora er normalt ikke en del av 
godkjenningsgrunnlaget for tilsetningsstoffer!

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sample_of_Carboxymethylcellulose.jpg


Konsistensmidler til bekymring 

Karboksymethylcellulose (CMC, E466-E467) & 

polysorbat 80 (P-80, E433):

Tarminflammasjon (kolitt) og metabolsk syndrom i mus
(Swidsinski et al. Inflamm Bowel Dis. 2009, Chassaing et al. Nature 2015)

 Inflammasjonen indusert fra CMC og P-80 førte økt 

tumorvekst i mus 
(Viennois. Cancer Res. 2017)



Konsistensmidler til bekymring 

Karragenan (E407):

Tarminflammasjon i marsvin, kaniner, mus og rotter
(Martino et al. Front Pediatr. 2017) 

Monoglyserider av fettsyrer (E471):

Tarminflammasjon og metabolsk syndrom i mus
(Jiang et al. Mol Nutr Food Res. 2017)



Hvor finner vi konsistensmidler? 



Hva skjer når flere kombineres?  



Mekanismer  

Endring i tarmfloraens sammensetning og genuttrykk 

Økt uttrykk av pro-inflammatoriske molekyler
(Chassaing et al. Gut 2017)

Redusert tarmbarriere
(Chassaing et al. Nature 2015)

Redusert vekst av beskyttende mikrober
(Jiang et al. Mol Nutr Food Res. 2017)

Inflammasjon  økt vekstpotensial for patogene mikrober
(Stecher B. Microbiol Spectr. 2015)
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Human relevans?  





Bruk av konsistensmidler   

Bruken av konsistensmidler er økende – hvorfor?

 Innovasjon i produkter for bedret helse

Preferanser hos konsumentene?

Øker profitt 

Forutsetning for bruk:

a) stoffet og dets bruk må ikke innebære en helserisiko 
b) det må være et teknisk behov 
c) bruken må ikke villede forbrukeren



Bruk av konsistensmidler   

Har vi bedre alternativer?

Lecithin har vist gunstig effekt på gjenopprettelse av 

tarmbarriere og ulcerøs kolitt hos mennesker 
(Stremmel & Gauss. Dig Dis Basel Switz. 2013)



Hva er sunn mat? 

«Tradisjonell tilnærming»:

Mat som inneholder en antatt riktig kombinasjon av 

næringsstoffer

Oppdatert tilnærming:

Mat som opprettholder vår biologiske homeostase   



Hva skal vi spise mens tvilen råder? 

«…den beste løsningen å være å unngå produkter som 

inneholder de konsistensmidlene som har vist skadelig effekt 

hos forsøksdyr.»

marit.zinocker@bhioslo.no
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