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GMO-foder till grisar ?

Large Pig Study Reveals Significant Inflammatory
Response to Genetically Engineered Foods
May 18, 2014

GMO-FRITT i MAT och FODER (med senaste nytt)
http://bengtingerstam.wordpress.com/2014/04/26/gmo-fritt-i-mat-och-foder/
I slutet av april la vi upp de två aktionerna
med framstående forskare, Dr Judy
om GMO-majs och GMO-soja och en
Carman, som grundligt studerat GMOomfattande aktivitet följde om mjölken,
fodrets effekter på grisarna.
grädden och osten och i dag är de flesta
Hon konstaterade en signifikant ökning av
svenska mejerierna med på att hålla GMOmaginflammationer hos grisar matade med
sojan som foder borta från produktionen.
genetiskt modifierade ingredienser i sitt
Turen kommer nu till uppfödningen av
foder. Genomsnittligt var inflammations
köttdjuren och lagom till debatten om de
frekvensen 2,6 gånger högre än hos grisar
svenska grisarna, kom detta tunga
som fått GMO-fritt foder.
dokument från Dr Mercola med intervju
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2014/05/18/gmo-foods-inflammation.aspx

Tidigare rapport från 2013: Alarmerande ny studie om Monsantos grisfoder
http://newsvoice.se/2013/07/29/alarmerande-ny-studie-om-monsantos-grisfoder/
I kampanjen ”GMO-FRITT i MAT
och FODER” kommer vi nu till hur de
svenska grisarna föds upp. Visst kommer
det att kosta lite mer genom dyrare foder,
men det är ju inte argumentet om hur vi
vill ha vår mat producerad. Med de
aktuella påslagen från våra handelsblock
för svenskt kött, är inte ören en fråga. Vi
ska inte låta handeln förstöra ännu en

bransch, med sina lockpriser på utländskt
griskött, så nu är det vi konsumenter som
får bestämma hur vi ska ha det. Den som
har svårt att klara det högre priset för det
svenska grisköttet kan lätt ändra receptet
och ta halva mängden kött till
lördagsmiddagen och en god soppa före
eller en matig sallad till den eventuella
grillbiten. Morotscocktail:

http://www.konsumentsamverkan.se/precept/morotscocktail.htm

Ser du något som du reagerar för eller
mot? Skicka in det till oss, med dina
kommentarer, så samlar vi upp och
publicerar, så får andra se det samt på
lämpligt sätt även reklamfolket hos
företagen samt handelns ”egna experter”

Be din affär att sänka kalkylen lite
grann på det svenska grisköttet och
sluta superannonsera de Danska och
Tyska grisdetaljerna, som ju ändå är
under debatt just nu!

Varför Konsumenter granskar?`http://www.konsument-forum.se/TI/Neutral_kommentar.PDF

Ingår i serien ”Konsumenter granskar”

Sprid detta till dina vänner och lämna gärna en kopia i din butik!
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/
för mer info i Facebook på dessa sidor:
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