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BAGGRUND OG FORMÅL 

Nitrat er et naturligt toksin som findes i grøntsager, og specielt i bladgrøntsager. I henhold 
til forordning 1881/2006 skal indholdet af nitrat kontrolleres med henblik på at reducere 
indholdet af nitrat i grøntsager. I forbindelse med genforhandling af grænseværdierne for 
nitrat i EU har der specielt være fokus på rucola, som kan have et meget højt indhold.  
 
Her rapporteres resultaterne fra Fødevarestyrelsens projekt gennemført i 2011. Projektet 
indgår i Fødevarestyrelsens program for overvågning af naturlige giftstoffer i fødevarer på 
det danske marked. Projektet har til formål at overvåge indholdet af nitrat i rucola. Prø-
verne blev udtaget af Fødevareregion ØST hos engros- og detailvirksomheder med direkte 
levering/import. Analyserne blev foretaget af laboratoriet ved Fødevareregion Øst. 
  
EU har i forordning 1881/2006/EF fastsat grænseværdier for nitrat i bladgrøntsager og i 
babymad. Grænseværdier for rucola var dog først gældende pr. 2. december 2011 efter 
endt udtagning af prøver.  

RESULTATER 

Der blev i alt analyseret 20 prøver rucola dyrket i fire forskellige lande. Oversigt over re-
sultaterne er vist i nedenstående tabel.  

 
Indhold opdelt i intervaller 

Nitrat-ion indholdet 

Land 
Antal 

prøver 
2001-3000   

mg/kg 
3001-4000 

mg/kg 
4001-5000 

mg/kg 
5001-6000 

mg/kg 
6001-7000 

mg/kg 
7001-8000 

mg/kg 

Danmark 5 1 2 1 1   

Italien 13  1 2 7 2 1 

Sverige 1    1   

Ikke oplyst 1  1     

 

 

 

 

 

 



 

 

KONKLUSION OG VURDERING 

• Der blev målt et indhold af nitrat-ionen på 2900 til 7100 mg/kg, med et gennem-
snitligt indhold på 5045 mg/kg. 

• De nye EU-grænseværdier for rucola er henholdsvis 6000 mg nitrat/kg (høstet fra 
1. april til 30. september) og 7000 mg nitrat/kg (høstet fra 1. oktober til 31. 
marts). Disse grænser var ikke gældende da prøverne blev udtaget.  

• En prøve rucola fra Italien havde højt indhold men overskred ikke den nye græn-
seværdi signifikant. 

• Generelt ligger niveauerne af nitrat under de nye grænseværdier for rucola.  
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