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TILVÆNNING TIL MINDRE SØD SMAG OG 

BRUG AF SØDEMIDLER, SAMT PRÆFERENCE 

FOR SØD SMAG FRA BARNDOM 

FAKTAARK 

Rapporten dækker over en litteraturgennemgang af følgende to problemstillinger 1) om forbrugere kan 

vænne sig til mindre søde fødevarer og fødevarer sødet med sødestoffer uden at det påvirker 

smagsoplevelsen, samt 2) om indtag af sød smag i barndommen påvirker præferencen for sød smag senere 

i livet, når det gælder sukker og sødestoffer.  

Problemstilling 1: 

- Der er fundet fire undersøgte strategier til at få befolkningen til at vænne sig til mindre søde 

fødevarer. Ved alle strategier er det målet at gøre det så let for forbrugeren som muligt at sænke 

deres indtag af sukker. 

 Den første strategi går ud på, fra den ene dag til den anden, at lave en umiddelbar 

reducering i sukkerindholdet, men kun i sådan en grad, at smagsoplevelsen bibeholdes.  

 Den næste strategi er en gradvis reduktion i sukkerindholdet over en bestemt tidsperiode, 

som langsomt vil tilvænne os til mindre søde fødevarer.  

 Den tredje strategi gå ud på at eksponere os for fødevarer med mindre sukker og derved 

vænne os til fødevarer med mindre sukker.  

 Den fjerde strategi er en erstatning af den fjernede sukkermængde med sødestoffer, 

hvorved smagsoplevelsen bibeholdes.  

 

- Ud fra litteraturen kan det konkluderes, at uanset strategien, påvirkes generel ’liking’ (hvor godt man 

kan lide fødevaren) for forskellige produkter såsom: frugtdrikke, chokolademælk, yoghurt og kiks, af 

en sukkerreduktion og i mange tilfælde falder denne signifikant. Dog er liking for de fleste produkter 

stadig positiv, og for strategien med eksponering var liking også stigende over 

eksponeringsperioden.  

 

- Ud fra studierne omkring hel eller delvis erstatning af sukker med sødestoffer og om det påvirkede 

smagsoplevelsen, kan det konkluderes at det er muligt at erstatte hele eller en del af den tilsatte 

sukkermængde med sødestoffer, men at mængden af sukker, som kan erstattes, og hvilket sødestof 

det kan erstattes med, afhænger af produktet.  
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Der er brug for studier med danske forbrugere og produkter fra det danske marked før der kan siges noget 

om, hvad der ville fungere i Danmark. Derudover er der brug for flere studier der undersøger effekten af 

strategierne omkring sukkerreduktion. f.eks. omkring, hvor lang tid den gradvise reducering af sukker bør 

forløbe over, og hvor mange gange forbrugeren skal eksponeres for en sukkerreduceret fødevare før de 

bedre kan lide den. 

Problemstilling 2: 

Både børn og teenagere har en øget præference for sød smag i forhold til voksne.   

- De inkluderede studier omkring, hvorvidt et barn, der har et højt indtag af sukker som spæd, har 

højere præference for sød smag senere i livet, er relativt enige om, at rutinemæssig eksponering for 

sukker som spæd påvirker præferencen for sød smag senere i livet. Det var ikke muligt at finde 

studier, som undersøgte om højt indtag af sødestoffer som spæd/barn påvirker præferencen for sød 

smag senere i livet.  

 

- De inkluderede studier kan ikke sige noget om, hvordan det påvirker præferencen for sød smag som 

voksen, da de ældste testpersoner var 15 år, og langt de fleste studier kun testede få år frem.  

Andre faktorer såsom køn, kulturel baggrund, alder, sult, genetik, fysisk aktivitet og indtag af sukker, påvirker 

også vores præference for sødt, og netop fordi der er så mange faktorer, som påvirker vores præference, er 

det også vigtigt at understrege at vores indtag af sukker som spæd kun er én af dem. 


