KONSUMENT-FORUM
MAJS_produktoversikt.pdf
2014 03 15
uppdaterat 2014-03-23
Majs är bäst att låta bli nu, kraftigt inblandat i GMO-marknaden

http://www.youtube.com/watch?v=ShJTcIlTna0
En brafilm som kan ge lite bakgrunden till att vi lämnar majsen kvar på hyllorna.
Jättebråk inom EU om genmajs samt svenskt JA (otroligt!)
http://www.dn.se/nyheter/varlden/genmajs-skapar-jattebrak-i-eu/
Nu köper vi inte majs om den inte är KRAV-godkänd.OBS Lantmännens är EJ KRAV, bara
EKO (EU), Monsanto eller vad det nu är, men GMO-majs har vi inte bett om, så då
bestämmer vi väl vad vi vill ha. Majskolvar odlade i Sverige kan väl gå an, då den inte får
säljas om den är GMO. Frusna majskolvar ska vi nog akta oss för.
Majs i burk kan vi låta bli, även med tanke på den stora innehllet av snabba kolhydrater –
påverkar blodsockerhalten.
Majsolja ska vi akta oss för då olja inte behöver märkas eftersom gmo-organismer inte
förekommer i olja, kan inte detekteras. Men oljan är en stor produkt gjord på majs, men det
finns bättre oljor (både främst oliv men även raps kan användas, se mer i avsnitt om Omega-3
och -6)

COOP 19:95 per fp för 450 g 44:33 kr/kg Prod Spanien

Lantmännen (COOP) 14:95/76:67 280 g avrunnen vikt 195g. Uppgivet 200 kcal/100 g
Mot övriga som anger runt 70-75 och SLV 100 kcal

G majskorn (WILLYS) 19:50 3-pack 108/165 g 40:20/kg avrunnen (75 kcal/100 g)
k-index 5,36 kr/100 kcal, ganska högt jmfr genomsnitt 2:(dvs majskorn kostar dubbelt mot ägg, räknat på energin)

Prod USA

Kolla innehålldeklarationen ”Produceras i USA för

Axfood

COOP

MAJSKOLVAR 34:95/burk 69:60

COOP 13:95/st 300/285 g

575/500 g ??

Canada

48:95 kg producerad i Frankrike

COOP 3 pack 23:50/pack (7:83/st) 300/200? g avrunnen 47:48 eller 55:95
COOP Xtra 7:50 per burk 26:32 kr/kg
285 g
Prod Da/Fr

GREEN GIANT

Green Giant (hos COOP) 23:50 per 3-pack 55:98/kg
vikt??????????? Prod Frankrike
Green Giant (hos COOP) 9:95 per burk 71:07 kr/kg 150/140 g per burk Prod Frankrike
Enl uppgift garanterat GMO-fritt

Bonduelle

På vår Facebook-sida får du inspiration och goda råd för en sundare livsstil.

Inga GMO-grödor hos Bonduelle enligt samtal

Grönsaker är levande produkter och är det som ligger till grund för vårt yrke. Tillsammans
med våra utsädesleverantörer har vi därför utvecklat unika kunskaper inom områdena
sorturval och hybridisering.
25:95 3-pack (hos COOP) 61:79 kr/kg
420 g
14:95
(hos COOP) 53:33 kr/kg
280 g ????
15:- 3-pack (hos Willys ) 35:71 kr/kg (ord 21:90 !) 420 g

Producerat inom EU
Producerat i KINA

Övriga produkttyper
Polenta gryn av majs (ska kollas)
TEXMEX o TACOs

Diverse produkter som flakes, tortillia bröd, kolla innehåll

Cornflakes

Märke, per kg, produktionsland
COOP 35:33 DK
Xtra
27:- Ty
Kellogs 44:92 Ty
Kolla alltid på produkter i hyllan för flingor och frukostblandningar

Popcorn

Olika fabrikat, ICA har eget, även färdigpoppat finns (är majs)

