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Notat fra DTU Fødevareinstituttet:
Saltindhold i frosne pizzaer der sælges i danske dagligvarebutikker
Fødevarestyrelsens Saltpartnerskab omfatter Bager- og Konditormestre i Danmark, Center for Klinisk
Forskning og Forebyggelse, COOP, Dansk Erhverv, Dansk Hypertensionsselskab, Dansk Industri
Fødevarer, Dansk Supermarked, De Samvirkende Købmænd, Diabetesforeningen, Forbrugerrådet
TÆNK, Fødevaredanmark, Gigtforeningen, Hjernesagen, Hjerteforeningen, HORESTA (Hotel-,
restaurant- og turisterhvervets landsdækkende brancheorganisation), Kost- og Ernæringsforbundet,
Kræftens Bekæmpelse, Landbrug og Fødevarer og Lidl.
Saltpartnerskabet har bedt DTU Fødevareinstituttet lave et monitoreringsprogram som en del af
strategien for at reducere befolkningens saltindtag. DTU Fødevareinstituttet har fået til opgave at
forestå monitoreringen ved hjælp af informationer, som er tilgængelige i fødevarernes
næringsdeklaration.
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Sammendrag og konklusion
Fødevarestyrelsens Saltpartnerskab 1 har bedt DTU Fødevareinstituttet lave et monitoreringsprogram
som en del af strategien for at reducere befolkningens saltindtag.
I 2017 er der indsamlet informationer via dataudvekslingsplatformen GS1 og internettet om
saltindholdet i de mest købte færdigpakkede pizzaer, der sælges i danske dagligvarebutikker, blandt
et GfK Consumerscan-panel af danske husstande i 2015. Opgørelsen omfatter oplysninger om
saltindhold i 68 pizzaer svarende til 70% af husstandspanelets samlede registrerede køb af pizza.
Alle pizzaer er købt dybfrosne.
Det gennemsnitlige saltindhold i de 68 pizzaer er 1,30 g/100 g; det vægtede saltindhold er 1,25 g/100
g. Hovedparten (53 pizzaer svarende til 78% af de 68 pizzaer) overholder Saltlistens vejledende
reduktionsmål.
Tretten pizzaer (19% af de 68 pizzaer) overholder nøglehulsbekendtgørelsens kriterium for salt.
Indholdet af de øvrige næringsstoffer er ikke vurderet i forhold til kriterierne i
nøglehulsbekendtgørelsen.
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Baggrund
Saltpartnerskabet blev etableret i 2011 som et samarbejde mellem forskellige parter fra
fødevareerhvervet og interesseorganisationer under ledelse af Fødevarestyrelsen.
Saltpartnerskabet har gennem en årrække arbejdet med at sætte fokus på danskernes saltindtag, og
på at danskernes saltindtag reduceres. Et vigtigt element i indsatsen er virksomhedernes arbejde
med at reducere saltindholdet i fødevarer. Partnerskabet har udarbejdet en liste, Saltlisten, med
vejledende reduktionsmål for saltindhold i 15 overordnede fødevarekategorier. For at følge
udviklingen i saltindhold i disse fødevarer har partnerskabet bedt DTU Fødevareinstituttet forestå en
monitorering ved hjælp af informationer, som er tilgængelige i produkternes næringsdeklaration.
I dette notat beskrives saltindholdet i færdigpakkede pizzaer, der er solgt i danske dagligvarebutikker i
2017.

Metode
DTU Fødevareinstituttet har indledningsvis lavet en markedsundersøgelse af køb af pizza. Til det
formål er der brugt data fra GfK Consumerscan, som har samlet informationer om køb af pizzaer
blandt et panel af ca. 3000 danske husstande. Deltagerne i panelet har registreret alle deres køb –
både fødevarer og andre varer. Markedsundersøgelsen har identificeret de 90% mest købte pizza i
2015 målt i kilo. Efterfølgende er der indsamlet informationer om saltindhold fra næringsdeklarationer
for de valgte pizzaer.
Produkternes næringsdeklarationsoplysninger er fundet via dataudvekslingsplatformen GS1,
detailhandlens hjemmesider, producenters hjemmesider og andre steder på internettet. Data er
indsamlet i sidste kvartal af 2017.
Det gennemsnitlige saltindhold er dels udregnet som middelværdien, hvor saltindholdet i alle
produkter tæller lige meget, og dels som et vægtet gennemsnit hvor der tages hensyn til, at der er
købt forskellige mængder af de forskellige pizzaer.
Saltindholdet i pizzaerne er sammenlignet med Saltlistens vejledende reduktionsmål for kategorien
”Pizza og forårsruller på frost”, fordi alle pizzaer, der indgår i opgørelsen, er købt dybfrosne.
Saltindholdet er også sammenlignet med nøglehulsbekendtgørelsens saltkriterium for kategorien
”Pirogger, pizzaer og andre tærter end desserttærter”, mens de øvrige kriterier til Nøglehulsmærket
ikke er vurderet.

Resultater
Ifølge oplysninger fra GfK Consumerscan udgøres 90% af husstandenes samlede registrerede køb af
færdigpakkede pizzaer solgt i dagligvarebutikker i 2015 af 105 pizzaer (stregkoder). Blandt disse kan
der være tale om samme pizza, som sælges i forskellige pakkestørrelser og derfor har forskellige
stregkoder. Af de 105 pizzaer udgjorde pizzaen med det laveste køb 0,23% af husstandspanelets
samlede registrerede køb af alle færdigpakkede pizzaer, der er købt i danske dagligvarebutikker. De
10%, som ikke er med i denne opgørelse, er således produkter, der hver især er købt meget lidt af, og
som derfor bidrager beskedent til danskernes saltindtag.
Af forskellige grunde har det ikke været muligt at finde informationer om saltindhold i 37 af pizzaerne.
Opgørelsen af saltindhold i pizzaer omfatter derfor 68 produkter, der dækker 70% af
husstandspanelets samlede registrerede køb af færdigpakkede pizza i danske dagligvarebutikker.
Alle pizzaer i denne opgørelse er købt dybfrosne.
Saltindholdet i forhold til Saltlistens vejledende reduktionsmål fremgår af tabel 1, og fordelingen af
saltindhold i produkterne ses af figur 1.
Tabel 1. Saltindhold (g/100 g) per 2017 i de mest købte færdigpakkede pizzaer der sælges i danske
dagligvarebutikker. Alle pizzaer er købt dybfrosne.

4

Pizzatype

Antal
produkter

Middelværdi
(Vægtet
gennemsnit)

Variation,
min.-max.

Vejledende
reduktionsmål
ifølge
Saltlisten

Antal der
overholder
vejledende
reduktionsmål

Pizza og
forårsruller
på frost

68

1,30 (1,25)

0,8-3,4

1,4

53

Figur 1. Fordeling af saltindhold per 2017 i de 68 mest købte færdigpakkede, dybfrosne pizzaer der er
solgt i danske dagligvarebutikker. Bemærk at figuren ikke viser intervaller, hvor der ikke er fundet
nogen produkter. Den mørkeblå linje markerer Saltlistens vejledende reduktionsmål.
I alt 53 produkter (78% af de 68 pizzaer) overholdt Saltlistens vejledende reduktionsmål.
Tretten produkter (19% af de 68 pizzaer) overholdt nøglehulsbekendtgørelsens saltkriterium på 1,0
g/100 g.
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