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Sammanfattning
Jag, Annelie Eklöw, har tack vare stipendium från Mejeritekniskt Forum deltagit i konferensen
”The 2nd Food Allergen Management Symposium 2017 (FAMS 2017)”, inklusive ”The Second
Asia Pacific Food Allergen Management Workshop” i Sydney, Australien.
Syftet var att få en uppdatering av vad som sker inom allergenområdet kopplat till livsmedel i
världen. Jag var speciellt intresserad av Australiens och Nya Zeelands arbete med märkning av
korskontamination av allergener.
Konferensen samlade många av de främsta experterna i världen och gav en mycket bra inblick
inom allergenområdet och de utmaningar som finns. De främsta utmaningarna är:
 att enas globalt om märkning av medvetet tillsatta samt omedvetet förekommande
allergener när lagstiftning och vad befolkningen är allergisk mot skiljer sig mellan olika
länder/regioner
 kommunikation till livsmedelsproducenter och konsumenter om vad märkning av
korskontamination (kan innehålla spår av) innebär
 förstå hur de allergena proteinerna förändras när livsmedel processas och vad det betyder
för hur allergena de är och hur de kan detekteras
 att ta fram analysmetoder som är ännu bättre än de som finns i nuläget
Australien och Nya Zeeland ligger långt framme vad gäller märkning av korskontamination och
har ett program som beskriver hur det kan göras. Intressant att notera är att trots att konceptet
med frivillig märkning med ”May contain: xxx” funnits i ca 10 år, så är märkningen inte enhetlig
vilket troligen beror på att programmet är frivilligt. Det är inte helt lätt för livsmedelsproducenter
och konsumenter att förstå vad märkningen betyder samt hur riskvärderingarna ska göras, så här
finns ett stort arbete att göra kommunikationsmässigt.
Bilderna visar exempel på märkning av produkter på den Australiensiska marknaden. .
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Bakgrund
Det är mycket viktigt att konsumenterna har ett högt förtroende för våra livsmedel och kan göra
medvetna val. I målen för den nya svenska livsmedelsstrategin anges att man bland annat ska
stödja kunskaps- och innovationssystemet för att bidra till ökad produktivitet och innovation i
livsmedelskedjan.
För att kunna erbjuda konsumenterna nya spännande produkter är det viktigt att vara medveten
om de eventuella risker som finns med t.ex. användning av nya ingredienser.
Några av de risker som måste hanteras är allergener, dvs ämnen som kan orsaka allergiska
reaktioner hos vissa personer. Allergiska reaktioner kan vara allt från milda symtom till
allvarliga symtom som t.ex. anafylaktisk chock och i värsta fall död. Det enda en allergisk
person kan göra för att undvika att drabbas är att inte äta produkter som innehåller det som
orsakar allergin. Det finns därför särskilda märknings- och informationskrav för de 14
allergenerna inom EU som påverkar folkhälsan mest genom att många är allergiska mot dessa
ämnen och att de kan ge allvarliga reaktioner:


Spannmål, som innehåller gluten (vete, råg, korn, havre, spelt med flera)



Kräftdjur



Ägg



Fisk



Jordnötter



Sojabönor



Mjölk och mjölkprodukter



Trädnötter (mandel, hasselnöt, valnöt, cashewnöt, pekannöt, paranöt, pistaschmandel,
macadamianöt)



Selleri



Senap



Sesamfrön



Svaveldioxid och sulfit i koncentrationer på mer än 10 mg/kg eller 10 mg/liter



Lupin



Blötdjur (snäckor, musslor och bläckfisk)

…och produkter därav.
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Mjölk är därmed ett av de viktigaste allergenerna att upplysa konsumenterna om. Det måste
tydligt framgå av förpackningen för t.ex. mejeriprodukter att de innehåller mjölk eller andra
allergener som tillsatts avsiktligt, dvs som ingrediens.
Den stora utmaningen är märkning av produkter som är kontaminerade med allergener.
Korskontamination kan t.ex. ske hos ingrediensleverantören eller i den egna processen p.g.a.
svårigheter att diska utrustningen eller att allergener fastnar i utrustningen och sedan hamnar i en
annan produkt.
Livsmedelsindustrin och Svensk dagligvaruhandeln har tillsammans med Livsmedelsverket tagit
fram branschriktlinjerna "Allergi och annan överkänslighet - Hantering och märkning av
livsmedel". De handlar om rutiner hos livsmedelsföretag vid tillverkning av produkter som
innehåller allergener för att förhindra att det sker kontamination till andra produkter. Märkningen
"kan innehålla spår av" ska användas som den absolut sista möjligheten när risken för
kontamination är okontrollerbar och sporadiskt förekommande. Det ska vara dokumenterat
genom rengöringskontroll, testresultat eller säkerställd konsumentreaktion. Märkningen får
aldrig användas som en ursäkt för dåliga kontrollrutiner och hygienhantering.
Det finns inga gränsvärden i branschriktlinjerna för när märkning med ”kan innehålla spår av”
kan göras respektive inte. Det pågår dock arbete internationellt med att ta fram gränsvärden och
de som är ledande inom området är Allergen Bureau i Australien som har utvecklat ett system
(VITAL; Voluntary Incidental Trace Allergen Labelling) för beräkning av korskontamination
och hur man kan märka sina produkter utifrån det. I Allergen Bureaus arbetsgrupper deltar
experter från hela världen och de har värderat de resultat som finns publicerade kring allergener
och tagit fram gränsvärden som bygger på antagandet att man accepterar att 1-5% av de som är
allergiska kan få milda symptom (olika siffror för olika allergener beroende på vilka data som
finns). Det här är en approach som spritt sig över världen, som fler och fler anpassar sig till och
som verkar vara ett framgångskoncept eftersom det är vetenskapligt baserat.
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Avsikt och syfte
Jag fick idén till att söka stipendiet när jag såg inbjudan från Allergen Bureau om en konferens
de skulle anordna tillsammans med ett antal andra aktörer:
The 2nd Food Allergen Management Symposium 2017 (FAMS 2017), including The Second
Asia Pacific Food Allergen Management Workshop.
Målgruppen var personer som arbetar med allergener inom livsmedelsindustrin, universitet,
sjukhus mm eftersom det är viktigt att underlätta samarbete och samsyn kring allergener.
Genom att föra samman viktiga aktörer var syftet med konferensen informationsutbyte, nya
lärdomar och stimulera samarbete och innovativa metoder för den framtida harmoniseringen av
hantering av allergener. Det lät mycket intressant och värdefullt för mig eftersom jag arbetar
med allergener i mitt dagliga arbete som Quality & food safety manager på Arla Foods.
Konferensen skulle vara ett bra tillfälle att få en uppdatering inom området samt träffa de
främsta experterna i världen vad gäller allergener.
Framför allt var jag intresserad av hanteringen och märkning av korskontamination av allergener
och vilka halter som kan accepteras respektive inte i livsmedel. Det är någonting som man inte
kunnat enas om ännu i EU utan det har diskuterats i många år och diskuteras fortfarande. Det
finns ingen lagstiftning kring detta i Sverige och de flesta andra länder utan det bygger på
frivillig märkning. Vissa länder har en lagstiftning som inte tillåter märkning med spår av medan
andra, t.ex. Australien och Nya Zeeland, har tagit fram ett frivilligt system med gränsvärden för
när livsmedel ska märkas med kan innehålla spår av respektive inte. Därför ville jag gärna se hur
märkningen fungerar i praktiken genom att besöka olika livsmedelsbutiker.
Målet med studieresan var att få en uppdatering av vad som sker globalt inom allergenområdet
samt att få en inblick i Australiens och Nya Zeelands arbete med korskontamination av
allergener.
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Genomförande, resultat och slutsatser
Konferensen pågick i 3 dagar med deltagare främst från Australien men också från Nya Zeeland,
USA, Nederländerna, Storbritannien, Sydafrika, Japan, Kanada, Korea, Frankrike och Sverige.
Totalt deltog ca 120 personer och det var en mycket öppen atmosfär och en tydlig vilja att arbeta
tillsammans för att åstadkomma en förändring.
Jag blev imponerad av att man hade satt upp ett mål med konferensen:
The Food Allergen Management Symposium 2017 aims to provide an interactive forum to bring
together all stakeholders to stimulate collaborative and innovative approaches for better
harmonisation of food allergen management
Konferensen var indelad i ett antal block, ett för varje dag.
Dag 1: Food Allergy and Global Regulations
Allergener är den vanligaste orsaken till återkallelser av livsmedel i EU, Nordamerika och Asien.
Återkallelserna beror främst på felaktig märkning, t.ex. att företag missat att ange allergenen i
ingredienslistan eller att det blivit fel vid översättning från ett språk till ett annat.
Globalisering – hinder och möjligheter
Dagen handlade mycket om utmaningarna med globalisering av märkning och hantering av
allergener när lagstiftningen ser olika ut kring vilka allergener som måste märkas och vilka
undantag som finns. Dessutom är märkning med "kan innehålla spår av" och liknande märkning
frivillig och inte ens tillåten i vissa länder, t.ex. Schweiz och Japan. Olika listor och undantag gör
att konsumenten tar omedvetna risker – de tror att inte finns några allergener i livsmedlet
eftersom de inte finns med i ingredienslistan. En av de främsta experterna inom området, Steve
Taylor från FARRP (Food Allergen Research & Resource Programme i USA), uttryckte det så
här ”Globalisation – the impossible dream? Sannolikt måste det göras något arbete i Codex kring
detta för att få enighet.
En av barriärerna för globalisering är att lagstiftningen kring vilka allergener som måste märkas
skiljer sig åt mellan olika regioner/länder. Som exempel har USA 8 allergener på sin lista,
Kanada 12, EU 14 and Japan 7. Utöver det har länder som t.ex. Korea unika listor. Det som är
bra för Sverige och övriga EU-länders del är att allergenerna på EU-listan täcker in de flesta
allergenerna på andra regioners/länders listor.
Listorna reflekterar ofta, men inte alltid, vilka ämnen befolkningen är allergisk mot samt hur
allvarliga reaktioner de ger. För att komplicera det hela ytterligare har olika länder olika
undantag från vad som måste märkas. Traditionellt har också många länder i Asien sett
allergener som västvärldens problem. Hur ska vi tänka här framöver med ökad export och
resande? Hur skyddar vi bäst konsumenterna?
En annan barriär är att allergiska personer och många företag av tradition har en bild av att det är
nolltolerans kring allergener, dvs att allergenerna inte får förekomma alls och att de utgör en risk
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oavsett mängd. Det här är ett mindset som tar tid att förändra och som innebär en stor utmaning
vad gäller kommunikation. I Allergen Bureaus koncept VITAL har gränsvärdena satts utifrån
antagandet att man accepterar att 1-5% av de som är allergiska mot det ämnet riskerar att få
milda symptom.
Dessutom är det stora skillnader i märkning med korskontamination av allergener. Att ”Spår av
xx-” eller liknande märkning är frivillig och otydlig resulterar i olika tolkning och hantering hos
företag och konsumenter. Spår-av-märkning gagnar industrin mer än konsumenterna och det är
en tendens att företag märker med spår-av för att vara på den säkra sidan utan att det är någon
riskvärdering som ligger till grund för märkningen.
För att lyckas fullt ut måste även analysmetoderna bli bättre. Nu är det stora variationer mellan
allergenerna men även för samma allergen eftersom det finns olika typer av metoder och olika
metoder/kit ger olika resultat. Dessutom vet man inte tillräckligt mycket om hur allergenerna
påverkas av processer som t.ex. värmebehandling och därmed hur de kan detekteras på bästa
sätt. Det här gör att det är mycket viktigt att säkra att metoden har vill använda/har använt är
validerad för den matris man vill analysera.
Det behövs riktlinjer för industrin och myndigheter hur incidenter med allergener ska hanteras.
Risken är annars att man t.ex. återkallar även när det är så låga halter att det inte har någon
betydelse för konsumenternas hälsa. Man måste också enas om data och gränsvärden.
Exempel på möjligheter är en allergenlista baserad på vetenskap och att gränsvärden för
korskontamination är baserade på statistiska beräkningar av vetenskapliga data. Dessutom
behövs mer information om konsumtionsdata, dvs hur mycket av ett livsmedel som konsumeras,
här finns viss information men det är oklart hur mycket det skiljer mellan olika länder/regioner.
Det är viktigt att märkningen är baserad på kvantitativa riskvärderingar. Som exempel arbetar nu
FDA och USDA med att ersätta existerande gränsvärden med VITALs referensdoser.
Kvantitativ riskvärdering är på väg för allergener. Det innebär att man måste ändra mindset från
total uteslutning till att man kan acceptera små mängder. Detta eftersom låga doser allergener
inte ger allergiska reaktioner och definitivt inte allvarliga reaktioner. Om industrin använder
VITAL blir det mer meningsfullt men det måste vara konsekvent, analysföretagen måste anpassa
sig till VITAL och konsumenterna måste förstå vad märkningen innebär.
Gluten
Gluten består av proteinerna glutenin och gliadin och finns i t.ex sädesslagen vete, korn och råg.
Havre innehåller inte glutenproteiner men finns med på allergenlistan ändå eftersom man måste
räkna med att havren kontaminerats med andra sädesslag vid odling och vidare hantering. Havre
innehåller ett glutenliknanade protein som heter avenin och som man vet kan orsaka besvär hos
vissa med celiaki (glutenintolerans).
Gluten kan orsaka celiaki som är en lokal allergi mot gluten i tarmen. Det är ett antal kriterier
som måste vara uppfyllda för att man ska kunna få diagnosen. Globalt är det ca 1-2% av
befolkningen som har celiaki. Det finns även ett antal personer som är glutenkänsliga – non
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celiac gluten sensitivity (NCGS) – där man har en rad symtom men alla kriterier för celiaki är
inte uppfyllda. Man kan också vara allergisk mot andra veteproteiner än gluten. Utöver det är det
många som undviker att äta gluten för att det är en hälsotrend.
Glutenfria livsmedel innehåller mycket små mängder gluten men man måste ha gjort någonting
aktivt för att få ned halten för att få märka med glutenfritt, t.ex. använda ren havre som odlats
och hanterats på ett sätt som gör att korskontamination undviks. Man får inte heller märka
produkter som är naturligt glutenfria som glutenfria. Olika länder/regioner har olika lagstiftning
vad gäller glutenfria livsmedel: inom EU och flera andra länder/regioner är gränsen < 20 ppm
medan t.ex Australien/Nya Zeeland har gränsen ej detekterbar vilket innebär att gränsen är
flytande och blir mer strikt allteftersom analysmetoderna förbättras.
Även för glutenproteiner är det en utmaning med analysmetoderna eftersom det främst är gliadin
som kan detekteras och man gör antagandet att förhållandet mellan gliadin och glutenin är 1:1
vilket inte alltid är korrekt. Övriga glutenproteiner detekteras i olika utsträckning varav avenin i
havre oftast inte detekteras alls med nuvarande metoder.
I vilken form gluten intas i kan ha påverkan på hur känsliga personer reagerar - t,ex. visade en
studie att gluten i form av dryck gav allvarligare reaktioner än när det intogs i form av bröd.
Allergen Bureau och VITAL
Det jag är mest imponerad av är Allergen Bureau och deras arbete med allergener. De bildades
2005 på initiativ av industrin och är en icke vinstdrivande organisation. De driver tillsammans
med andra organisationer initiativ kring hantering av allergener i Australien och Nya Zeeland.
De har tillsammans med sina experter och arbetsgrupper med deltagare från hela världen (som
jobbar frivilligt med detta utöver sina ordinarie arbeten) utvecklat VITAL som är ett systematiskt
arbetssätt för industrin för hantering av allergener. De har gått igenom vetenskapliga data kring
dos-respons för allergener och baserat på det tagit fram gränsvärden för korskontamination av de
vanligaste allergenerna. Om halten i ett livsmedel är över gränsvärdet ska livsmedlet märkas med
"May be present: xxx" medan ingen märkning krävs om halten är lägre än gränsvärdet. Det här
gör det möjligt att värdera allergener kvantitativt och agera utifrån det. Det här är den mest
framgångsrika approachen i världen hittills och den får mer och mer global spridning.
Intressant att notera är att trots att konceptet funnits i ca 10 år i Australien och Nya Zeeland så är
inte märkningen för korskontamination enhetlig vilket kan beror på att den inte är lagstadgad.
Det kräver mycket kommunikation till alla som hanterar livsmedel samt till konsumenter för att
fullt ut förstå vad märkningen innebär.
Allergen Bureau ser nu över möjligheten med certifiering för att det ska bli tydligt vilka som
arbetar enligt VITAL och inte. Främst handlar det om när det inte finns någon "Spår av
märkning"på ett livsmedel - beror det då på att företaget gjort beräkningar enligt VITAL och
hamnat under gränsvärdena eller att företaget inte har värderat korskontamination alls?
Med VITALs beräkningsprogram kan man se om halterna är över eller under gränsvärdet för
märkning. Programmet är primärt utvecklat för Australiens och Nya Zeelands allergenlista men
har precis uppdaterats så att alla EU-allergener finns med. Det är ett kontinuerligt arbete med att
uppdatera beräkningsprogrammet och gränsvärdena. För några av allergenerna, t.ex. fisk och
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selleri, finns inga fastställda gränsvärden p.g.a. att det finns för lite vetenskapliga data. VITAL
har dock preliminära gränser som man kan använda i väntan på slutliga gränsvärden.
Vissa individer kan vara extra känsliga p.g.a. användning av medicin, alkohol o dylikt men det
går inte att ta fram gränsvärden för det och det går inte att skydda alla.

Dag 2: Allergen Management: Industry Best Practices and Challenges
Företag som har ett väl fungerande kvalitetssystem har också bra förutsättningar för att hantera
allergener på ett bra sätt. Man kan utgå från det man har och sedan komplettera med de extra
rutiner/analyser som krävs för att styra allergenerna.
Analysmetoder
Många av presentationerna handlade om analysmetoder och deras för- och nackdelar. De
metoder som främst används för analys av allergener är ELISA, PCR, Lateral flow samt till viss
del LCMS.
ELISA är den allra vanligaste tekniken och är baserad på antikroppar som fäster till en eller flera
specifika delar av de allergena proteinerna. Fördelarna är att metoden är specifik, det är en
standardiserad kalibrering och att man kan screena många prov. Nackdelarna är korsreaktioner
samt ämnen som stör t.ex. polyfenoler, kryddor, hemoglobin.
PCR detekterar DNA, dvs de gener som kodar för de allergena proteinerna. Analysen är bra för
processade livsmedel eftersom DNA är mer stabilt än själva proteinerna. Analysen är specifik,
många matriser kan testas och man kan screena för flera allergener i samma prov. PCR är
speciellt bra för fisk och selleri samt för kryddor tack vare specificiteten. Även bra för senap
eftersom raps kan ge falskpositivt resultat med ELISA. Nackdelarna är att det är det genetiska
materialet och inte protein som detekteras, analysen kan störas av inhibitorer, det krävs erfaren
personal, det går inte alltid att kvantifiera. PCR är inte lämpligt för mjölk och ägg p.g.a.
otillräcklig specificitet.
Lateral flow är också antikroppsbaserad och fungerar bäst för processkontroll. Den är specifik,
snabb och kräver ingen laboratorieutrustning. Nackdelarna är matriseffekten, korsreaktioner,
processade och fermenterade livsmedel samt att höga halter kan resultera i negativt resultat.
LCMS/MS har börjat användas men det återstår mycket utvecklingsarbete. Metoden är bra om
man vill screena för många olika allergener samtidigt.
Förutom att det finns dessa principmetoder att välja mellan finns det också många olika
tillverkare och kit för samma allergen. Som beställare samt när man tolkar resultat är det mycket
viktigt att säkerställa att rätt metod använts eftersom vilken metod som är lämpligast beror på
många saker, t.ex.:
- vad som ska testas: rengöringseffekt eller produktkontroll
- vill man ha ett kvantitativt eller kvalitativt resultat
- detektionsnivå
- hur många prov man vill analysera
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- typ av livsmedel: viskositet, fett, polyfenoler
- hur livsmedlet processats: värmebehandlat, hydrolyserat...
Man kan få olika resultat beroende på vilket kit man använder, vilken standard/referens som
används plus att det är utmaningar med extraktionsmetoderna och matriseffekten. Det gör det
mycket viktigt att metoden är validerad för den matris man är intresserad av, annars är risken att
man drar helt fel slutsatser. Det här ställer stora krav på beställaren av analysen.
Jordnötter i vitlökspulver
Jordnötter i vitlökspulver har varit aktuellt i omgångar i och med att kryddleverantörer påvisat
jordnöt i sina ingredienser. Konsekvenserna har diskuterats i olika konstellationer och slutsatsen
är att det inte är någon hälsorisk för konsument. Man har inte hittat rotorsaken till
kontaminationen men enligt de analyser som gjorts är halterna låga och vitlökspulver används
inte heller i så stor mängd i slutprodukt. Vi kommer nog att höra mer om detta för vitlök och
andra ingredienser framöver.
Dag 3: New Development in Food Allergen and Allergy
Intressant föredrag om vardagen för personer med allergier, främst föräldrar till allergiska barn.
Det finns en otrolig rädsla för att bli sjuk vilket ger kraftigt försämrad livskvalitet. Kunskaperna
om matlagning är begränsade i Australien, Storbritannien och USA vilket gör att man normalt
konsumerar mycket färdigmat och halvfabrikat vilket inte gör det lättare.
De allergena proteinerna förändras när de processas och det är svårt att förutsäga hur. Det man
vet är att processen påverkar hur de detekteras vid analys samt hur allergent livsmedlet är – t.ex.
är rostade jordnötter mer allergena är icke upphettade. Här krävs en hel del forskning för att få
mer kunskap.
Det är mycket osäkerheter kring analysmetoder för fisk och vad antikropparna fastnar på – de
allergena proteinerna finns i alla fiskar men i olika varianter så antikropparna binder in lite olika.
Det finns hundratals fiskarter och vissa personer är allergiska mot all fisk medan andra mot en
viss art.
Skaldjursproteinerna liknar proteinerna i insekter vilket är värt att komma ihåg när det framöver
troligen blir vanligt att äta insekter – då kommer vi troligen att se nya allergier.
Det var också en mycket intressant presentation om lagstiftningen i Japan. Där har man 7
allergener som måste märkas; ägg, mjölk, vete, bovete, jordnötter, skaldjur och krabba. Sedan
har de ytterligare 20 stycken som rekommenderas att de märks, bl.a. kiwi och persika. De har
egna gränsvärden för korskontamination som togs fram av en grupp japanska experter från olika
discipliner. Till skillnad från VITAL är gränsvärdena desamma för alla allergener - 10 ppm –
och grunden till det är detektionsnivån för analysmetoderna. Man har reglerat vilka
analysmetoder som ska användas och hur provberedning ska göras och myndigheterna
kontrollerar aktivt att reglerna följs.
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Avstämning mellan resans mål och resultat
Målet med deltagandet på ”The 2nd Food Allergen Management Symposium 2017” var att få en
uppdatering av vad som pågår inom allergenområdet globalt samt få ytterligare förståelse för
Australiens och Nya Zeelands arbete med allergener. Målet uppfylldes med råge, det var en
väldigt bra konferens som gav en mycket bra överblick, nya kunskaper och kontakter.
Jag vill tacka Mejeritekniskt Forum för att jag tilldelades stipendiet som gjorde det möjligt för mig
att delta på konferensen.

Stipendierapport

Bilagor
Källförteckning
http://allergenbureau.net/
https://www.svenskdagligvaruhandel.se/riktlinjer/branschriktlinjer/allergier-och-annanoverkanslighet/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1169&from=SV

13(13)

