Väckarklocka 2014-07-22

KONSUMENTER GRANSKAR SUPERBROCCOLIN

En oförsvarbar aktion med både ICA och COOP inblandade. ICA hade mest bråttom
att få det med eget varumärke (ICA), medan COOP nöjde sig att använda namnet
Grönsaksmästarna

Här är hela historiken

1 juni 2014 12:00 startades kampanjen för SUPERBROCCOLIN med ett pressmeddelande
från Grönsaksmästarna, men aktionen är välplanerad från flera parter, bla från England
och från MONSANTO, www.superbroccoli.info
Här kommer pressmeddelandet:
http://www.mynewsdesk.com/se/gronsaksmastarna/pressreleases/beneforte-superbroccoli1008299

”Ny broccolisort tar upp kampen mot cancer, hjärt-/kärlsjukdomar och typ
II diabetes!” (Hälsopåstående?)

Några citat:
”Den ser ut som vanlig broccoli, smakar som vanlig broccoli. Men den svenskodlade
superbroccolin är tre gånger nyttigare – och kan vara effektiv som ett gympass.”
Kommentar: Vetenskapligt diffust och obevisat”!
”.. forskare kallat "häpnadsväckande". Bland annat misstänks det kunna minska risken för
cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och typ II diabetes.”
Kommentar: Forskare använder inte ordet ”häpnadsväckande” och ”misstänks kunna
minska risken för cancer osv….” , inte det samma som rubriken antyder.
Lekmannamässigt!

”Superbroccoli” är ett påstående, även hälsopåstående, som nu kommer att
anmälas till myndigheterna som kontrollerar sådant. Konsumenter godtar
inte sådana överdrifter.
Ytterligare citat:
Bakgrundsinformation:Beneforte ’Superbroccoli’ har utvecklats med hjälp av offentlig
finansiering och traditionell växtförädling vid John Innes Centre och Institute
of Food Research i Norwich Research Park i Storbritannien. Superbroccoli har
tagit sig ut på marknaden genom ett samarbete med Plant Bioscience Limited vilka hjälpte
till att hitta företag och bygga upp relationerna med dessa inom en rad områden
så som fröförökning, odling, industri och handel.
Läs mer på www.superbroccoli.info/se

Där man vid vidare granskning hittar den obekväma sanningen:
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Grönsaksmästarna dementerade i pressmeddelande den 23 juni påståendena i SVD:

http://www.mynewsdesk.com/se/gronsaksmastarna/blog_posts/ifr-reder-ut-fraageteckenkring-superbroccoli-artikel-i-svd-26730
”Neither Monsanto nor Seminis owns the patent, as stated in the article. It was developed through
publicly-funded scientific research led by Professor Richard Mithen, at the John Innes Centre
and later at the Institute of Food Research. These publicly-funded research institutes and scientists
licensed Seminis to take their high-glucoraphanin hybrids and refine them into a commerciallyacceptable variety, that matches current varieties for customer approval (for example its taste) as
well as growers’ needs (such as yield). Seminis was acquired by Monsanto in 2005 after which
Monsanto continued the breeding program to develop commercial Beneforte varieties. There is

more information on the development of Beneforte here: http://superbroccoli.info/aboutbeneforte/timeline”

Men följande finns att läsa på http://www.superbroccoli.info/faqs

-Are the institutes conducting the research into the benefits of Beneforté all being paid
by the company/companies who are selling it?
No. Much of the ongoing programme of phytonutrient research at the Institute of Food
Research (Norwich) receives UK government funding via the BBSRC. BBSRC is the UK’s
principal funding agency for the biological sciences in British Universities and research
institutes. Some, but not all, of the research on the nutritional benefits of Beneforté broccoli
is supported by grants from Seminis Vegetable Seeds Inc. and the Prostate Cancer
Foundation.
- See more at: http://www.superbroccoli.info/faqs#sthash.MsFPVCr7.dpuf
Who owns Seminis?
The Seminis brand is part of Monsanto’s Vegetable Seeds Division which provides
improved quality and productivity of vegetables through breeding. Monsanto plant breeders
develop Seminis vegetable seeds that offer consumers healthy choices with added flavour and
additional nutritional benefits and well as benefits for farmers such as greater yield and crop
disease resistance.
- See more at: http://www.superbroccoli.info/faqs#sthash.MsFPVCr7.dpuf

Och detta tror man vi konsumenter ska gå på och betala nästan 70:- kilot
för broccoli som normalt legat runt 20-30:- . Betalade 16:95 (250 g) på
COOP den 19 juli, där den nu också dykt upp.

En massa media har uppmärksammat denna NYHET

och gått på detta och bara skrivit rakt av utan vare sig eftertanke eller
faktagranskning. Endast Henrik Ennart från SVD tänkte efter och
publicerade en mycket kritisk artikel den 22 juli,
läs dessa först!

”Nej tack till superbroccolin”

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/perspektiv-ennart_3679836.svd
Genteknikjätten Monsanto har hittat en lucka i lagen. Allt som inte uppfyller de föråldrade
kraven på genteknik faller vid sidan om GMO-lagstiftningen. Följden blir rena lekstugan där
alla fantasifulla råvaror som släpps ut ur labbet okontrollerat kan smita rakt ut i
grönsaksdisken.

Genmodifierat grönt undgår lagen

Den nya "superbroccoli" som fått stor medial uppmärksamhet är spjutspetsen i
genteknikföretaget Monsantos nya strategi att locka konsumenterna med biologiskt
skräddarsydda basråvaror. Jordbruksverket varnar för att den mycket avancerade genteknik
som använts är helt oreglerad och rundar dagens GMO-lagstiftning.
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/genmodifierat-gront-undgar-lagen_3679838.svd

Här är de nya hightech-grönsakerna

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/har-ar-de-nya-hightech-gronsakerna_3680112.svd

LRF efter super-broccolin: ”Behövs ny lagstiftning”

Förädlingsintressena har hittat lucka i lagen. Jordbruksverket bl a måste agera.
Det behövs en ny och bred lagstiftning för att reglera modern växtförädling. Det säger
LRF:s miljöchef Jan Ekswärd efter SvD:s artikel om Monsantos nya super-broccoli.
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/lrfs-miljochef-efter-super-broccolin-behovs-nylagstiftning_3681114.svd

Flera inlägg, som okritiskt citerade
pressmeddelandet från Grönsaksmästarna
Alla inslagen flyttade till separat dokument, se länk
http://www.konsument-forum.se/TI/Media_delaktig_i_lanceringen.PDF
Rubrikerna i en del media som ”hakat på” – ger en uppfattning av hur omfattande
mediaaktionen var och hur många ovederhäftiga påståenden man spred:

Svensk superbroccoli – nyttig som en löprunda (DN)
Nya broccolin som ersätter gympasset (EXP)
Ny sorts broccoli hämmar cancerceller (SVT!)
Supergott med superbroccoli (Tasteline)

- Sänk ditt kolesterol och minska risken för cancer med den nya superbroccolin.

Superbroccolin lika nyttig som träning (AB)

-Nya grönsaken är tre gånger bättre – odlas på bred front i Sverige

Superbroccolin som sänker ditt kolesterol (AB)

Broccoli – rena dunderkuren (AB)
Nyhet: Lika nyttig som träning – superbroccolin! (ALLAS)
Svensk superbroccoli - lika bra som ett träningspass (Veckans Affärer)
Svensk superbroccoli lika nyttig som en löprunda (Pilatesboll)

- Ny svenskodlad superbroccoli är tre gånger nyttigare än vanlig broccoli. Och ger samma
positiva effekter som ett träningspass.

Svensk superbroccoli snart i butik (Dinavitaminer)
http://www.dinavitaminer.se/svensk-superbroccoli-snart-butik/
framgår inte vem som ligger bakom denna blogg!!!

BLI EN DEL AV OSS!
Du som inte ännu är medlem kan bli det för 150:- de första 12 månaderna.
En välkomstbok ingår och du får då också tillgång till alla utgåvorna i

”Konsumenter granskar” och får möjlighet att sprida ett urval av dessa till
din vänskapskrets. Du väljer vad du vill sprida!

Var med och granska och informera!
(Och få del av tidigare Väckarklockor!)

http://bengtingerstam.wordpress.com/2014/05/18/granska-och-informera/
Läs vad som finns publicerat senaste året här på bloggen:
http://bengtingerstam.wordpress.com/

Länkar till de tre Facebooksidorna
KONSUMENT-FORUM
KONSUmindre
Konsumentsamverkan

KONSUMENT-FORUM

Konsumenternas ”egen” organisation

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

Sprid detta till dina vänner och lämna gärna en kopia i din butik!

