Uppdarerat 20140726

KONSUMENT-FORUM
Granskning 204 07 24

Sammandrag ”Nya SUPERBROCCOLIN hotar lura oss konsumenter” 26 juli
http://www.konsumentforum.se/TI/Nya_SUPERBROCCOLI_hotar_lura_oss_konsumenter.PDF

För närmare detaljer och ”historik” vid lanseringen via
GRÖNSAKSMÄSTARNA, vår VÄCKARKLOCKA:

http://www.konsument-forum.se/TI/Konsumenter_granskar-SUPERBROCCOLI.PDF

(avsnittet om media är här kompletterat, så följ det här om du vill gå
på djupet. I senare dokument ”sammandrag” har vi bara radat upp alla
media som gått ”växtförädlarnas” ärende och ”annonserat” gratis.

I annat fall ”köp inte SUPERBROCCOLIN”!
Media delaktig i ”lansering” av SUPERBROCCOLIN i Sverige
där man frossat i hälsopåståenden som inte är godkända.
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, några till följde!
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 superbroccolin – Behöver ny lagstiftníng

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/lrfs-miljochef-efter-super-broccolinbehovs-ny-lagstiftning_3681114.svd
KURERA om Supebroccoli
http://kurera.se/mias-mat-och-bakblogg/2014/06/23/superbroccolin-beneforte-skapad-avgenteknikjatten-monsanto/
omskrivet från SVD

Här efter kommer ett stort antal inlägg, som okritiskt citerar
pressmeddelandet från Grönsaksmästarna
Se ”Väckarklockan”

http://www.konsument-forum.se/TI/Konsumenter_granskar-SUPERBROCCOLI.PDF

och lovar en massa förbättringar av hälsa, cancer, blodtryck,
kolesterol, vikt, metabola synromet m m (hälsopåståenden man fått
ut via media)!

Kan vi lita på media?
DN: Svensk superbroccoli – nyttig som en löprunda
Publicerad 2014-06-17 15:29
http://www.dn.se/livsstil/halsa/svensk-superbroccoli-nyttig-som-en-loprunda/
carl.andersson@dn.se

Nya broccolin som ersätter gympasset
Publicerad 17 jun 2014 13:33
Tänk om det fanns en grönsak som skyddade mot hjärtkärlsjukdomar, diabetes 2 och gav
samma hälsoeffekt som ett pass på gymmet.
Nu är den här: Superbroccolin.
http://www.expressen.se/kvallsposten/nya-broccolin-som-ersatter-gympasset/

Ny sorts broccoli hämmar cancerceller

19 juni
http://www.svt.se/nyheter/sverige/ny-sorts-broccoli-hammar-cancerceller

Supergott med superbroccoli

http://www.tasteline.com/Halsa/Halsotipset/Superbroccoli/

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

Text: Julia Olsson

Superbroccolin lika nyttig som träning
Nya grönsaken är tre gånger bättre – odlas på bred front i Sverige

http://www.aftonbladet.se/wellness/article19074293.ab
– Den kan börja säljas som superbroccoli, säger Marie Olsson, professor i trädgårdsvetenskap
vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
När det gäller cancer är effekten inte helt utredd. En studie görs nu kring prostatacancer där
försökspersonerna äter 300 gram broccolisoppa i veckan.
Men superbroccolin får inte marknadsföras som hälsofrämjande.
– I England kommer de att söka tillstånd, men det har inte gått igenom än, säger Marie
Olsson.
Ulrica Andersson

Superbroccolin som sänker ditt kolesterol
Publicerad: 2011-10-27

http://www.aftonbladet.se/wellness/article13842216.ab
Ylva Mossing

Broccoli – rena dunderkuren

http://www.aftonbladet.se/wellness/article17244516.ab
Nyhet: Lika nyttig som träning – superbroccolin!
21 juni, 2014, 9:00
http://allas.se/nyhet-lika-nyttig-som-traning-superbroccolin/

Svensk superbroccoli - lika bra som ett träningspass

Broccolin må inte se särskilt speciell ut men den svenskodlade superbroccolin är tre gånger
nyttigare än sin vanliga kusin - och jämförs med att ta en löprunda eller ett gympass. Se
Veckans Affärer
http://www.va.se/nyheter/2014/06/18/svensk-superbroccoli---lika-bra-som-ett-gympass/

Svensk superbroccoli lika nyttig som en löprunda

http://pilatesboll.se/nyhetsinlagg/svensk-superbroccoli-lika-nyttig-som-en-loprunda/
Ny svenskodlad superbroccoli är tre gånger nyttigare än vanlig broccoli. Och ger samma
positiva effekter som ett träningspass.
Publicerad 18 juni 2014
Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp presenterar nu en ny superbroccoli som innehåller tre
gånger så mycket glucoraphanin än vanlig broccoli. Glucoraphanin sägs kunna minska risken
för hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och typ 2-diabetes.

Ny superbroccoli odlas för första gången i Sverige
LIVSMEDEL SB
http://www.gottochnara.se/2013/08/ny-superbroccoli-odlas-for-forsta-gangen-isverige/#.U8_qg0Cuw0k

Beneforté i svensk press
http://www.gronsaksmastarna.se/sv/valkomna-till-att-utforska-vart-sortiment/unikaprodukter/beneforte/beneforte-i-pressen
inslag i svensk press från 2013, som bl a lovar ”sänker ditt kolesterol”!
GRANSKNINGSNÄMNDEN OM SUPERBROCCOLI i radioinslag
www.radioochtv.se/casedecisions/213594.pdf
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Svensk superbroccoli snart i butik

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

Nytt från inblandade företag, som bara skapar ännu mer
förvirring:
Grönsaksmästarna trasslar till fakta i ny pressinfo
IFR reder ut frågetecken kring Superbroccoli artikel i SvD

(via Grönsaksmästarnas)
http://www.mynewsdesk.com/se/gronsaksmastarna/blog_posts/ifr-reder-ut-fraageteckenkring-superbroccoli-artikel-i-svd-26730
Fortsatt uppdatering när väsentligeter dyker upp. Anmälan till Livsmedelsverket kommer
separat.
Länk till bloggen: http://bengtingerstam.wordpress.com/

Länkar till de tre Facebooksidorna
KONSUMENT-FORUM
KONSUmindre
Konsumentsamverkan

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/

