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Cyanogene glycosider i fødevarer, kontrol og kortlægning 2019 

Projektnummer: 5035 og 4204  

 

INDLEDNING 

Cyanogene glycosider kan bl.a. findes i stenfrugter som bittermandler, abrikos- 
blomme- og kirsebærkerner samt manniokrødder (cassava) og hørfrø. I nyere tid 

eksperimenteres desuden med anvendelse af forskellige danske urter blandt andet 
strandtrehage og rønnetræbladskud til madlavning. Alle disse fødevarer indeholder 

cyanogene glycosider, som efter indtag kan spaltes til hydrogencyanid, blåsyre, som 
er akut giftigt for mennekser, selv i små mængder. 
Dette projekt er både et kontrol projekt, som skal kontrollere indholdet af cyanogene 

glycosider i abrikos- og bittermandler, som er tilgængelig for forbrugere på marke-
det, samt en kortlægning af indholdet i manniokrødder (cassava) og hørfrø samt 

danske urter, som anvendes til madlavning. 
 

Regler 

EU har i forordning 2017/1237 fastsat en grænseværdi for abrikoskerner til direkte 
konsum på 20 mg/kg. 
 

 

RESULTATER 

  

Prøver: 

Der blev i alt udtaget 24 prøver. 

 
Projekt 5035: 
Der blev ikke fundet abrikoskerner til direkte konsum. 

 



 

Projekt 4204: 
Følgende prøver blev udtaget: 

3 prøver hørfrø 
6 prøver strandtrehage 
7 prøver rønnetræ bladskud 

2 prøver formalet maniok (cassava) rødder 
4 prøver Tapioka (varmebehandlet og formalet maniok rødder) 

2 prøver bog (frø fra bøgetræer) 
 
En oversigt over resultater er vist i nedenstående tabel 
 

Indhold af Blåsyre (Hydrogencyanid): 

Prøvetype Antal 

prøver 

Middel 

(mg/kg) 

Median 

(mg/kg) 

Interval 

(mg/kg) 

Gr.værdi1) 

(mg/kg) 

Hørfrø 3 210 210 160 – 260  

Maniok mel 2   96   96 94 - 97 - 

Tapioka mel 4 < 32) < 32) - - 

Rønnetræ bladskud 7 266 200 94 - 450 - 

Strandtrehage udtaget i maj 2 175 175 170 - 180 - 

Strandtrehage udtaget i juni 2 138 138 106 - 170 - 

Strandtrehage udtaget i september 2 260 260 200 - 320 - 

Bog (frø fra bøgetræer) 2 < 32) < 32) - - 
 

1) EU Forordning 2017/1237 
2) Tallet angiver den kvantitativ detektionsgrænse (LOQ) 

 
 

METODE  

De cyanogene glycosider ekstraheres med en syreopløsning og spaltes herefter med 
β–glucosidase. Den frigjorte blåsyre (Hydrogencyanid) isoleres, derivatiseres og ana-
lyseres efterfølgende på UPLC med fluorescensdetektion. 

 

 

KONKLUSION  

Indholdet af blåsyre i strandtrehage udviser en tendens til, at øges op til sidste fase 

af blomstringstiden. 
Der kunne ikke påvises noget indhold af blåsyre i Tapioka mel, som er varmebe-

handlet manniok mel. 
Rønnetræ bladskud har i lighed med sidste års resultater (median/gennemsnit på 
217 mg/kg) et forholdsvis højt indhold på 266/200 mg/kg (gennemsnit/median). 

I bog kunne i lighed med sidste år ikke påvises noget indhold af blåsyre. 
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