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Anna Wedholm Pallas, statsin-
spektör på Livsmedelsverket: 
– Citronsyra E330 är ett antioxi-
dationsmedel som behövs för att
hindra fett från att härskna och
fruktbaserade produkter från att
missfärgas. Citronsyra och dess
salter används för att förstärka
effekten av andra antioxidations-
medel och förhindra utveckling
av bismaker. 

– Det är också surhetsreglerande
och ett smakämne, så det är tro-
ligtvis därför det används myc-
ket. Kanske är det dess smak
som gör att det används i billiga-
re produkter och inte i produkter
som innehåller mer fruktbas. 

– Citronsyra är inte beskriven
som en tillsats med problem ur
allergi- och överkänslighetssyn-
punkt. Inte heller kopplingen till
pollenallergi är något våra aller-
giexperter på Livsmedelsverket
känner till. Överkänslighet mot
citronsyra kan ifrågasättas efter-
som citronsyra finns naturligt i
citrusfrukter och är en viktig del i
människans ämnesomsättning. 

– Å andra sidan är det ju en syra
som i stora mängder kan vara ir-
riterande. Och personer med al-
lergi är känsligare för olika irrite-
rande ämnen. 

h Kommentar

Fri från E330
Ett pricktest för mer än 15 år sedan kon-
staterade att Joakim Karlsson var allergisk
mot gräs, björk och hund. Täppt näsa, and-
ningsproblem, rinnande ögon och nysning-
ar har sedan dess varit en del av hans vardag
undervår och sommarmed ständig medici-
nering som följd. Tills i maj 2010. Genom en
bekant, och bara en vecka senare genom en
artikel på En annan sida, fick han upp ögo-
nen för tillsatsen E330. 
– Jag började läsa alla innehållsförteck-

ningar, åt ingenting som innehöll E330 och
på ett och ett halvt dygn var jag symptomfri.
Jag slutade också med medicinen för att se
om allergin verkligen var borta. 
– Det var ju en kall vår så jag var inte rik-

tigt säkerpå att det verkligen var citronsyran
det handlade om. 

Dag efter dag gick, Joakim fortsatte att lä-
sa innehållsförteckningar och symptomen
höll sig borta. Så en dag började han nysa
igen och tänkte att då fungeradedet inte i al-
la fall, men något fickhonom ändå att gå ige-
nom vad han ätit dagen innan. 
– Jag hade ätit en hamburgare med dres-

sing och i den var det E330. Dagen efter var
jag bra igen. 
Nu harhan koll på läget och märkerdirekt

när han har slarvat.
– En dag åt jag en köpemazarin som inne-

höll E330 och tänkte att det kunde ju inteva-
ra så mycket i den. Men det bleveffekt direkt
med svullna ögon.

Joakim, som är delägare i Förmedlings-
centralen i Tyringe, bor på en gård tillsam-
mans med fru, barn och djur. Förhonom har
tillvaron blivit helt annorlunda, han reage-
rar inte på hundarna och gräset längre och
kan till och med äta frukter han inte har tålt
tidigare. 

Hela sommaren hittills har han varit
utan sina allergisymptom. Joakim skrattar
när han säger att frun är lika glad som han.
– Ja, jag snarkadenär jag vartäppt, men det

gör jag inte längre. 
Givetvis har han funderat övervarför han

blivit bra genom att bara sluta äta och dric-
ka produkter med E330, men han har inte
något svar. 
– Vem vet, citronsyran kanske döljer

mindre bra råvaror. Det blir billigare pris på
mat och livsmedelsindustrin tjänar en mas-
sa pengar. 
Någon radikal kostomläggning har inte

Joakim behövt göra, men det är klart att det
har blivit förändringar. Förut drack han
mycket läsk och till exempel iste och han är
glad i godis. Nästan allt godis innehåller ci-
tronsyra. Smörgåskaviar är också gott, men
det finns inte längre på hans mackor. 
– Det är ingen uppoffring att låta bli kavi-

ar. Jag är fri från alla nysningar, har ingen
rinnande näsa och kan andas ordentligt. Jag
skulle vilja säga till andra allergiker att de
ångrar sig om de inte testar. 
I sin jakt på E330 harJoakim blivit varse att

innehållsförteckningarna på våra livsmedel
är väldigt långa. Effekten av hans nyfunna
intresse för denna lilla och ibland oläsliga
text på matvarorna äratt hans egen kosthåll-
ning har blivit bättre. 
– Maten innehåller en massa konstiga in-

gredienseroch det ärmärkligt att människor
blir allergiska mot det som är naturligt och
inte mot tillsatserna. 
– Vi behöver äta så ren mat som möjligt

och inte en massa hel- och halvfabrikat, me-
nar Joakim, som har ett enda ord som be-
skriver det han känner när han slipper sina
allergisymptom. 
– Befrielse!
– Det är som att ha kommit ut ur en glas-

bubbla. 

I maj i  år skrevvi på En annan sida om Iré-
ne Hultqvist från Hässleholm, och hennes
teori om citronsyra, E330, och allergi. Trots
att hon inte har fått gehörhos någon instans
för sina tankar att E330 orsakar problem i
kroppen, fortsätter hon att driva sin tes. 
– Jag har fått så mycket feedback från

människor som har testat så jag tror fortfa-
rande att jag är på rätt spår. Men det är svårt
att ta reda på fakta.
Hon är väldigt glad å Joakim Karlssons

vägnar. 
– Det är spännande och roligt att män-

niskor testar att ta bort citronsyran, det är
ju inget som är farligt eller ger några bi-
verkningar. 

ORSAKEN Fri från pollenallergin? Ja, så verkar fallet vara för Joakim Karlsson. Sedan
i maj i år har han låtit bli att äta och dricka produkter som innehåller syntetisk citron-
syra, E330, och behöver inte längre sin medicin. 

Jag åt
ingen-

ting som in-
nehöll E330
och på ett
och ett halvt
dygn var jag
symptomfri. 

Tommy Svensson,
Utbildningscenter, som bland an-
nat föreläser om tillsatser: 
– Den syntetiskt framställda ci-
tronsyran är inte identisk med
den naturliga citronsyran som
finns i till exempel citrusfrukter.
E330 framställs genom en ke-
misk process och såvitt jag vet är
det majs som är källan. 

– E330 har alltså inget gemen-
samt med naturlig citronsyra och
jag är skeptisk till framställnings-
processen. Förr utvanns citronsy-
ra ur citron, men det är billigare
att framställa den på kemisk väg. 

h Kommentar

Joakim Karlsson, Mjölkalånga, har fått ett nytt liv under vår och sommar. Nu kan han utan problem ta sig en stunds vila i gräset tillsammans med
hundarna och allergimedicinen kan åka i soptunnan. FOTO: EVA FRID
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