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Uttalelse fra Faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og
allergi i Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Uttalelse om omestret fett
Faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi (Faggruppe 7) i Vitenskapskomiteen
for mattrygghet (VKM) har behandlet forespørsel om omestret fett fra Mattilsynet.
Spørsmål fra Mattilsynet

Mattilsynet har i brev datert 27.08.04 rettet en henvendelse til VKM vedrørende omestret fett.
I telefonsamtale med saksbehandler i Mattilsynet, Turid Ose, har vi kommet til enighet om at
VKM skal vurdere følgende:
- 1. Kan VKM gi en fagdefinisjon på hva slags type fett som dannes ved omestring
2. Hvll skjer med fettets egenskapervedomestring
3. Representerer omestret fett en risiko 4. Hvilke forskjeller er det i egenskaper hos fettsyrene herdet fett og omestret fett
VKM er ikke rette instans til å besvare de øvrige spørsmålene i brev fra Mattilsynet datert
27.08.04.

(

Bakgrunn
Omestring av fett er en utbredt produksjonsmetode i margarinproduksjon. Metoden er godt
egnet for å unngå delvis herdede transfettsyrer i margarinprodukter. Tid_ligere ble margarin i
hovedsak produsert ved partiell herding av fett, noe som resulterte i et høyt innhold av
transfett i margarinen. Margarinprodusentene har de senere år endret produksjonsprosessen
for å redusere innholdet av transfett i margarin. Redusert innhold av transfett i margarin antas
å være en viktig faktor for å hindre utvikling av hjerte- karsykdom.
Omestret fett produseres ved at ulike fettkilder fullherdes og omestres med oljer, slik at
fettsyrene fra det fullherdede fettet og oljen bytter plass på glyserolmolekylet. Dermed vil det
omestrede fettet blant annet få et høyere smeltepunkt enn oljen.
Utgangspunktet for Mattilsynets henvendelse til VKM var spørsmål om rådgivning i
forbindelse med merking av omestret fett, og hvorvidt dette skal betegnes som herdet fett.
Beskrivelse av prosessen
Produsenten beskriver og begrunner prosessen på følgende måte:
En omestring er en kjemisk omplassering av fettsyrer på glyserolmolekylene, se fig 1. Denne
teknikken er utviklet som et alternativ til partiell herdning hvor flytende olje herdes til et
bestemt smeltepunkt. Fettherding betyr at umettede fettsyrer omdannes til mettede fettsyrer. I
partiell, eller delvis, herdning dannes det betydelige mengder transfettsyrer.

