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I GMO DOK SOJA

GMOfriSoja i maten och fodret

Soja som är GMO finns knappast som produkt på den svenska
marknaden, men kan ha smugit sig in som ingrediens i någon
produkt. Det värsta är att EU godkänt GMO-soja som ingrediens i
djurfoder, utan att det behöver märkas på produkt från djur som
fått GMO-soja.
För mjölk, grädde, smör och ost har vi rätt bra koll över läget,
medan för griskött är det mera tveksamt. Rykten säger en sak
medan man från Grisuppfödarnas organisation påstår en annan
sak, men inte kommenterat ev ändrade beslut vid senaste
årsstämma. Får vi inte klara besked så återstår bara att avråda
även konsumtion av svenskt griskött, utöver importerat enligt
tidigare information.
Är du tveksam så gå över till SILL, som redan blivit ett förslag efter
KONSUMENTER GRANSKAR av sillmarknaden och debatten om att minska
köttkonsumtionen för klimatet skull.
Följ utvecklingen här på Bloggen.
http://www.konsument-forum.se/TI/Konsumenter_granskar_matjesmarknaden.PDF
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Del 2 av 17. Miljövänligt kött - finns det? Michael Mosley besöker jätteanläggningar för
snabbväxande nötboskap i Texas samt småskaliga jordbruk på den engelska landsbygden och
enorma hönshallar och slakterier
Repriserna 26 16.20 och 30 17.10
Kommer även att publiceras på SVT Play

Basen för denna industriella form av köttproduktion är soja och majs, garanterat
producerade med hjälp av genteknik (alltså äter djuren GMO).
Alltså allt kött (nöt, gris, lamm, fågel) importerat från USA ska vi undvika.

En av konklusionerna i programmet var att om vi halverar konsumtionen i
världen med hälften, kan vi fortsätta att äta måttliga mängder kött, men då ska
både majsen och sojan elimineras.
Inte ett ord nämndes om att vi kan övergå från ”landproducerat kött” till marina
proteiner. Läs här en av våra tidigare granskningar:
Konsumenter granskar matjesmarknaden – en väckarklocka
http://www.konsument-forum.se/TI/Konsumenter_granskar_matjesmarknaden.PDF

Likaså kan vi halvera mjölkintaget med hälften genom att gå in för K-mjölk
http://bengtingerstam.wordpress.com/2014/03/30/konsumentaktion-gmo-frisoja/

avnitt GÖR DIN EGEN K-MJÖLK OCH
TJÄNA KRONOR och ”socker” (mellan 5:- och 3:- per liter!)

Ytterligare tips: dryga ut med bönor och linser ” Hållbara matvanor inte dyrare”
http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/konsumindre/billigare.htm
Dessutom kan vi sluta med all slänga en massa mat

Ost har vi granskat och följande har bekräftat gmo-fritt
foder till kor vars mjölk bearbetats till ost:
Gäsene Ost, Boxholm Ost, EMÅ-mejeriet samt ARLA med ”röda ko” märke.
OBS att ARLAs ost med enbart ARLA märket oftast
importeras men kan också produceras i Sverige, men utan
garanti för ursprunget av mjölken (kan vara impotmjölk)
För närvarande har följande producenter garanterat mjölk eller
smör med GMO-fritt foder till djuren 20140330:

Norrmejeriet, Skånemejeriet (Åsens), Falköpings mejeri, Emåmejeriet, Wapnö,
Gefleortens Mejeriförening, Valio finsk mjölk ,
Vi har nu också hittat ekologisk och ohomogeniserad mjölk från Hjordnära via Skånemejeriet
http://www.hjordnara.se/vaara-produkter.aspx
http://www.hjordnara.se/produkter/hjordnaeras-ekologiskaprodukter/ekologiskgammeldagsmjoelk.
aspx

ARLA (med röda kossan) för den svenska marknaden:

Krav och ohomogeniserad mjölk
http://www.arla.se/vara-produkter/produkt/?productid=7310865074522

En granskning av ostmarknaden, speciellt Hushållsosten, var en besvikelse.
Såväl ARLA som ICA, COOP, WILLYs hade EMV-ost tillverkad i Danmark
eller WILLYs (G) iTyskland.
Bara den uppskattade Gäsene hushållsosten (hos NETTO och WILLYs) var
gjord på svensk mjölk utan GMO-foder. Även Engholms (?) hos NETTO.

Gäsene mejeri

http://www.gasenemejeri.se/

En tidigare ide-presentation av K-mjölk samt
Mjölken jättemarknad med giganter i internationella toppen
http://www.konsument-forum.se/TI/Mjolk_Kmjolk.PDF

Handla för att påverka, samt

Gör din egen K-mjölk och spara pengar och mjölksocker

http://bengtingerstam.wordpress.com/2014/03/30/konsumentaktion-gmo-fri-soja/

Ditt K-mjölk pris c:a 5-6 kr/liter (motsvarande 1,5% fetthalt = mellanmjölk)
Se mera detaljer om vår granskning av ostmarknaden på Bloggen:
http://bengtingerstam.wordpress.com/2014/05/07/valj-ratt-ost-valj-bort-gmo/

Vår strategi att få så många som möjligt att sluta använda
GMO-sojan och främst därav producerade produkter samt produkter från djur
som fått GMO-foder och det gör vi enklast genom att så många konsumenter som
möjligt väljer produkter där djuren INTE fått GMO-soja. Att påverka
marknaden är ju en specialitet för konsumenter och ett mycket effektivt
instrument.
Konsumenter är dessutom inte ett särintresse, så varför inte använda vår
RÄTT ATT VÄLJA! Vänta inte till valet i höst. GMO blir ingen valfråga då,
bara löften styr vårt val DÅ.
Ytterligare detaljer för mera ingående studier finns på länk:

http://www.konsument-forum.se/TI/GMOfriSoja.PDF

Kom med för att granska och informera så vi blir fler

http://bengtingerstam.wordpress.com/2014/05/18/granska-och-informera/

Följ sedan vår blogg, för att vara uppdaterad:
http://bengtingerstam.wordpress.com/
Konsumenterna har all makt i världen att förändra genom att välja en
uthållig livsstil och handla informerat, när du väljer och använder plånboken!

Länkar till de tre Facebooksidorna

KONSUMENT-FORUM
https://www.facebook.com/bengt.ingerstam
KONSUmindre
https://www.facebook.com/pages/KONSUmindre/162663327101451?v=wall
Konsumentsamverkan
https://www.facebook.com/groups/194319576738/
Vi kräver vår demokratiska rätt att
själva få välja vad vi köper!

KONSUMENT-FORUM

Konsumenternas ”egen” organisation

E-post: konsument-forum@konsumentsamverkan.se
Länk till bloggen: http://bengtingerstam.wordpress.com/

