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Gluten i glutenfri øl 

J. nr.: 2019-29-61-00162 

BAGGRUND OG FORMÅL 

Der er i de seneste år kommet flere øl på markedet fremstillet af bygmalt som anprises som glutenfri.  

 

Byg er en glutenholdig kornart. For at kunne producere glutenfri øl baseret på bygmalt, kræves en særlig 

produktionsmetode. Der skal anvendes specifikke enzymer, som spalter proteinet i mindre dele (hydrolyse-

ring). Metoden sikrer, at de proteinfraktioner (epitoper), som udløser en immunreaktionen (eller ”toxisk” 

reaktion) er inaktiveret (klippet over på en bestemt måde), så der ikke længere udløses en immunreaktion. 

Hvis de enzymer, man anvender ikke er specifikke nok (dvs. de spalter ikke det korrekte sted) og/eller de 

ikke har fået lov til at virke tilstrækkelig længe, kan man ikke være sikker på, at slutproduktet er glutenfrit. 

 

Der er særlige regler for mærkning og markedsføring af fødevarer som værende glutenfri. Formålet med 

projektet er at kontrollere om de pågældende produkter overholder disse regler. Personer, der ikke kan tåle 

gluten, skal kunne stole på, at de produkter, der er angivet som værende glutenfri også er det. 

 

Regler 

 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1169 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til 

forbrugerne 

 Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) Nr. 828 af 30. juli 2014 om kravene vedrørende infor-

mation til forbrugerne om fravær eller forekomsst af gluten i fødevarer.  

 

Angivelsen ”glutenfri” må kun anvendes, hvis fødevaren som sælges til den endelige forbruger har et glu-

tenindhold på ikke over 20 mg per kg. 

 

 

METODE OG RESULTATER  

Analysemetode 

Der kræves en særlig analysemetode (Competitive R5 ELISA) til at kontrollere hydrolyserede proteiner. 

Hvis der ikke bruges den korrekte analysemetode, vil man kunne få et falsk negativt svar. 

 

Den analysemetode, der er benyttet er ”SLV-ml41-f10 - Gliadin kompetitiv, Fragment av gliadin-kvantitativ 

analyse med kompetitiv EIA (Enzyme Immuno Assay)”. 

 

Det benyttede analysekit er: ”Ridascreen® Gliadin competitive (art No. R7021)”.  

Analysekit analyserer for gliadin, hvor mængden af gluten svarer til 2 x gliadin. 

 

Metodens detektionsgrænse (LOD) er 4 mg gliadin/kg, hvilket svarer til 8 mg gluten/kg.  

Kvantificeringsgrænsen (LOQ) er 5 mg gliadin/kg, hvilket svarer til 10 mg gluten/kg.  

Måleusikkerhed ved metoden er 60%. 

 



 

Prøver 

Fødevarestyrelsen har i 2021 udtaget i alt 18 prøver af øl markedsført som værende glutenfri. 

Prøverne blev udtaget hos danske producenter (bryggerier) samt hos virksomheder, der importerer gluten-

fri øl fra EU- eller EØS lande og/eller tredjeland. 

Halvdelen af prøverne var fra dansk producerede øl. Af de importerede produkter var fem fra Belgien, to fra 

Spanien, en fra Norge og en fra Storbritannien. 

17 af prøverne indeholdt bygmalt, to af prøverne indeholdt foruden bygmalt også hvedemalt og én prøve var 

udelukkende baseret på ikke-glutenholdige kornarter (i dette tilfælde quinoa). 

Glutenfri øl baseret på havre indgik ikke i projektet, da den benyttede analysemetode ikke er anvendelig for 

produkter med indhold af havre.  

Prøverne blev analyseret ved Livsmedelsverkets laboratorium i Uppsala, Sverige. 

 

Resultater 

For 7 ud af de 18 prøver blev indhold af gluten fundet at være under kvantificeringsgrænsen (LOQ), dvs. 

under 10 mg gluten per kg. 

 

For 8 af prøverne blev der fundet et indhold af gluten mellem 11 – 18 mg per kg. 

 

For 2 af prøverne blev indhold af gluten målt til henholdsvis 25 og 35 mg per kg. På grund af analyseusik-

kerheden på metoden (60 %) kan det ikke konkluderes, at grænseværdien på 20 mg per kg er overskredet. 

 

For 1 prøve blev konstateret et indhold på 74 mg gluten per kg. Med analyseusikkerheden taget i betragt-

ning kan denne prøve med sikkerhed siges at overskride den tilladte grænse på 20 mg per kg. 

 

 

 

KONKLUSION OG VURDERING 

Ud af de 18 prøver, som blev udtaget på glutenfri øl, blev der fundet én prøve, der ikke var i overensstem-

melse med den fastsatte grænseværdi for ”glutenfri”, når analyseusikkerheden (på 60 %) blev taget med i 

betragtning. 

 

For 7 af prøverne var indholdet af gluten under kvantificeringsgrænsen. 6 af disse prøver indeholdt bygmalt 

og 2 af prøverne indeholdt også hvedemalt. For yderligere 4 af prøverne var indholdet af gluten med sik-

kerhed under 20 mg per kg, når man tager analyseusikkerheden med i betragtning. 

 

Analyseresulaterne viser, at det er muligt at producere glutenfri øl (under 20 mg gluten per kg) baseret på 

bygmalt og/eller hvedemalt, hvor disse har undergået en særlig enzymatisk behandling. 

 

På grund af den store usikkerned på analysemetoden er der imidlertid en relativ stor andel af prøverne (6 

prøver ud af 17), som man ikke med sikkerhed kan konkludere er under 20 ppm. Det er derfor fortsat behov 

for at følge op på kontrol af glutenfri øl. 
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