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Coop 
Solmogna russin
14:95 kr

5:98 kr

Sydafrika

-

 
1

 
 
1
Mindre än 0,15  
mikrogram per kilo 

KONSUMENT

Test: Russin
Så testade vi
Russinen har analyserats av 
det ackrediterade företa-
get ALS Scandinavia AB 
som spårat förekomsten av 
pesticider, kemiska bekämp-
ningsmedel, och mögelgiftet 
ochratoxin A.

Russinen är inköpta i 
augusti och september 2014 i 
Stockholmsområdet.

Priset är det vi betalade i 
butik.

Märke
 
Pris

Pris per 100 g

Produceras i

Märkning

Antal funna  
bekämpningsrester

Antal bekämp-
ningsmedel över 
EU:s gränsvärde

Mängd mögelgift* 

Coop 
X-tra Russin
9:20 kr

3:68 kr

Turkiet

-

 
2

 
 
0

0,5 mikrogram  
per kilo

Eldorado 
Russin
14:95 kr

5:98 kr

Kalifornien

-

 
1

 
 
0

Mindre än 0,15  
mikrogram per kilo

Axfood 
Garant, Russin
24:95 kr

4:99 kr

Kalifornien

-

 
1

 
 
0

42,4 mikrogram  
per kilo

Fler tester hittar
du på icakuriren.se

OTILLÅTET Garants russin innehåller så 
höga halter av mögelgifter att de inte får 
säljas i butik. Det visar Icakurirens gransk-
ning av det klassiska glöggtillbehöret.

Visserligen äter vi russin året 
runt i müsli och som godis, men 
så här års säljer butikerna ex-
tra många russinpaket till glög-
gen och julbaket. 

Icakuriren har analyserat 
russin från tio olika producen-
ter och hittade rester av be-
kämpningsmedel, men också 
mycket höga halter av mögel-
giftet ochratoxin A. 

Giftet bildas av mögelsvam-
par som angriper russin. Vi har 
funnit spårbara halter av det i 
samtliga paket. Gränsvärdet 
för ochratoxin A i russin är 10 
mikrogram  per kilo. I russin-
burken från Garant var halten 
42,5 mikrogram per kilo, alltså 

mer än fyra gånger så hög som 
det tillåtna gränsvärdet!

– Russin med så höga halter 
av ochratoxin A får inte säljas, 
säger Lilianne Abramsson Zet-
terberg, toxikolog vid Livsme-
delsverket.

Kan ge skador
Djurförsök har visat att mögel-
giftet kan ge njur- och leverska-
dor vid höga koncentrationer, 
men också påverka immunför-
svaret. Forskning visar också 
att giftet kan ge både fosterska-
dor och en eventuellt ökad risk 
för levercancer.

Den danska motsvarigheten 
till Livsmedelsverket rekom-
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menderar föräldrar att inte ge 
barn under tre år mer russin än 
50 gram per dag just på grund 
av mögelgifter. I Sverige där-
emot har man inte tagit fram 
några sådana rekommenda-
tioner, eftersom man bedömer 
att inga hälsorisker finns vid 
en normal konsumtion och att 
gränserna är väl tilltagna.
Vems ansvar är det att se till att 
gränsvärdena inte överskrids?

– Det är producenten som ska 
hålla koll på produktionsked-
jan, sedan är det kommunernas 
uppgift att kontrollera att före-
tagen följer de lagar och regler 
som finns, säger Lilianne Ab-
ramsson Zetterberg.

Många av tillverkarna klarar 
ändå av att hålla mögelgifterna 
på låga nivåer. Fem av russinpa-
keten innehöll halter av ochra-
toxin som inte gick att kvantifi-
era, under 0,15 mikrogram per 
kilo.

Icakuriren hittade också 
rester av bekämpningsmedel, 

pesticider, i russinen. Som mest 
hittade vi sju olika bekämp-
ningsmedel i de kärnfria rus-
sinen från Ica, alla dock under 
EU:s gränser. Det var endast 
i Coops solmogna russin som 
gränsvärdet överskreds av ett 
medel, som ökar effektiviteten 
hos bekämpningsmedel mot 
skadeinsekter och som miss-
tänks vara hormonstörande.

Svårt att förutspå effekter
– EU:s gränsvärden tar inte 
hänsyn till att människor får 
i sig flera bekämpningsmedel 
samtidigt, den så kallade cock-
taileffekten. Blandningen kan 
ge oförutsedda effekter, då varje 
bekämpningsmedel godkänns 
var för sig. En enda frukt kan 
innehålla flera olika rester. Det 
är också svårt att sätta gräns-
värden när ett ämne kan vara 
hormonstörande, effekter kan 
märkas först långt senare, sä-
ger Emelie Hansson vid Natur-
skyddsföreningen.

*EU:s gränsvärde 10 mikro-
gram mögelgift per kilo.

Giftiga russin får inte  säljas
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Ica 
Russin kärnfria
25:90 kr

5:18 kr

Kalifornien

-

 
7

 
 
0

0,16 mikrogram  
per kilo

Lidl, Alesto Fine 
Californian Raisins
22:50 kr

4:50 kr

Kalifornien

Vegetarian & vegans

 
2

 
 
0

Mindre än 0,15  
mikrogram per kilo

Sun Maid, Naturliga 
Russin från Kalifornien
21:95 kr

8:78 kr

Kalifornien

-

 
4

 
 
0

0,62 mikrogram 
 per kilo

Kung Markatta, 
Sultanrussin
26:90 kr

10:76 kr

Turkiet

Krav, EU-lövet

 
0

 
 
0

0,40 mikrogram  
per kilo

Saltå Kvarn Järna 
Soltorkade russin
17:95 kr

7:18 kr

Turkiet

Krav

 
0

 
 
0

1,33 mikrogram  
per kilo

Urtekram 
Mörke russin
29:90 kr

7:48 kr

Kalifornien

Krav, EU-lövet 

 
0

 
 
0

Mindre än 0,15  
mikrogram per kilo

Giftrester finns kvar
 Sverige importerar 29 300 ton 
druvor och 7 000 ton russin per år.
 45 % av all frukt som odlas är 
vindruvor.
 5 % av vindruvorna som odlas blir 
russin.
 15 % av alla bekämpningsmedel 
som används i Europa används till 
vindruvor.
 72 % av de vindruvor som EU 
testat innehöll rester av bekämp-
ningsmedel.
 4,5 % av de testade vin druvorna 
innehöll bekämpningsmedel som 
överskred gränsvärdena.

Källa Naturskyddsföreningen

Vad är ochratoxin A?
 Ochratoxin A är ett gift som bildas 
när druvor angrips av mögelsvam-
par. Svampen växer till när det är 
fuktigt och varmt. När frukten har 
torkat avstannar tillväxten. Oftast är 
det enstaka russin som är angripna.
 Djurförsök visar att giftet kan ge 
njur- och leverskador, men också 
påverka immunförsvaret och ge en 
förhöjd risk för cancer. Gränsvärdet 
för ochratoxin A är 10 mikrogram 
per kilo frukt. 
 Ochratoxin A kan också finnas 
i torkad frukt som fikon, dadlar, 
plommon och aprikoser, men också 
i vin, kaffe och spannmål.

EKOLOGISKA

De tre ekologiskt produce-
rade russinen var helt fria från 
bekämpningsmedel. 

Bäst i vårt test är ekologiska 
Urtekram.
Hur kommer det sig att ni kan pro-
ducera russin som innehåller lite 

mögel och inga spår av bekämp-
ningsmedel?

– Det handlar om produkt-
kontroll. Vi ser det som en själv-
klarhet att det inte ska finnas 
några bekämpningsmedel i 
ekologiskt odlade russin. När 

det gäller mögelhalterna så har 
våra fabriker speciell tvätt- och 
sorteringsteknik som gör det 
lättare att upptäcka druvor som 
angrips av mögel, säger Catha-
rina Ström vid Urtekram Inter-
national. 

Giftiga russin får inte  säljas

Mängden mögelgift  
i russinen från  
Garant var mer  
än fyra gånger  
högre än EU:s  
gränsvärde.


