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Nya SUPER-BROCCOLI hotar att lura oss konsumenter

Med en massa löften om hur bra den ska vara för vår hälsa, med obevisade hälsopåståenden
(icke godkända), har man listigt dolt vad som ligger bakom. Man har gratis utnyttjat media för
att snabbt få ut påståendena till en stor allmänhet, i redaktionell text utan att betala höga
annonskostnader. Folk tror mer på det än på reklamen.
Det här är inte en fråga om enbart en variant på broccoli, utan en vidareutveckling (sk
förädling) av växter och fröer, efter epoken med GMO-tekniken, med patent och monopol
som mål. GM-intressena har hittat en lucka i lagen och vill nu utveckla en snabbare och
billigare väg att ta makten över maten, lockande konsumenterna med hälso- och smakargument, utan att ha myndigheterna hängande i hasorna. Tydligen har man trott att kringgår
man myndigheterna och den obefintliga lagstiftningen, så är det enkelt och snabbt fixat
genom att lura konsumenterna
Därför har vi granskat och försöker VÄCKA opinionen (konsumenterna).
Många av argumenten är inte ”godkända” så nu väljer vi att anmäla dem till berörd
myndighet. Att över huvud taget kalla något för ”super” är tveksamt i marknadsföringen, eller
ska vi få butikshyllor fyllda med ”superpotatis”, ”supermorötter”, ”superjordgubbar”,
”supersallad”, ”superlök” och all möjligt med epitetet ”super” ?
Enda tidning som grävt djupare än andra media är Svenska Dagbladet. Börja därför läsa här så
framstår det nya problemet och övriga medias flathet och direkt medverkan i ”kuppen”.

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

Nej tack till superbroccolin

- Genteknikjätten Monsanto har hittat en lucka i lagen. Allt som inte uppfyller de föråldrade
kraven på genteknik faller vid sidan om GMO-lagstiftningen.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/perspektiv-ennart_3679836.svd

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.

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

Kampanjen här i Sverige började med pressmeddelande från
GRÖNSAKSMÄSTARNA :

http://www.mynewsdesk.com/se/gronsaksmastarna/pressreleases/beneforte-superbroccoli1008299
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.”
”.. forskare kallat "häpnadsväckande". Bland annat misstänks det kunna minska risken för
cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och typ II diabetes.”

”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”!)

Grönsaksmästarna trasslar till fakta i ny pressinfo
”IFR reder ut frågetecken kring Superbroccoli artikel i SvD”

(via Grönsaksmästarna)
http://www.mynewsdesk.com/se/gronsaksmastarna/blog_posts/ifr-reder-ut-fraageteckenkringsuperbroccoli-artikel-i-svd-26730

Beneforté Super Broccoli hemsida, http://www.superbroccoli.info/
ägs av IFR Institute of Food Research http://www.ifr.ac.uk/
Svensk version
http://www.superbroccoli.info/se/

Rubrikerna i en del media som ”hakat på”:

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!!!

NYTT: 2014-08-11 Just tillkommet från bloggen LCHFfamiljen:
http://www.lchffamiljen.se/artikel/nya-superbroccolin-bromsar-cancer/971
Citat:

”Superbroccolin” bromsar cancer
En ny broccoli-sort ger samma effekt som ett löp- eller ett gympapass: den
sänker kolesterolet och hämmar tillväxten av cancerceller. Den så kallade
”superbroccolin” är här. Slut citat.
Kommentar: Skrämmande budskap, utan faktagranskning, en sk ”rewrite, i en blogg
med inriktning på hälsofolket via LCHF. Vem ska man kunna lita på?

För mera detaljerade texter och länkar till citerade rubriker här,
se samlingsdokumentet (granskningen av hur man använder
media för att övertyga konsumenterna - har det t o m sänts i TV
Nyhetsmorgon så ”måste” det ju vara sant! )
http://www.konsument-forum.se/TI/Media_delaktig_i_lanceringen.PDF

Smart och dolt ligger sanningen begravd, men vi har grävt fram den!
Efter år av misslyckanden har ingen GMO-produkt gett oss bättre, smakrikare, hälsosammare
livsmedel och bl a Monsanto har nu medverkat i ett nätverk med forskare, universitet,
utsädesföretag, odlarorganisationer (Grönsaksmästarna i Sverige), alla som är intresserade i
att få grepp om marknaden och odlarna. Med ”modern växtförädling”
Man har hitta luckan i lagstiftningen och kan nu kringgå de komplicerade regelverken, men
fortfarande talar tyst om patenten som hindrar en fri marknad och hindrar att bönderna skulle
få ta frön från egen skörd!

Patentfrågan är enligt oss det tyngsta argumentet och gynnar en
monopolisering av marknaden världen över.

Utan konsumenter och bönder har de inget att göra, men vi kan också vara utan dessa
intressen! Varför ska vi köpa SUPERBROCCOLIN? Vår hälsa har de bara gjort till
argument för att tjäna pengar och säkra sina inkomster samt ta makten över maten.
Om du vill läsa massor mer om genteknik så finns det många som skrivit långa
dokument. Vi också, sök på hemsidans sökfunktion. Vill du läsa mer så kontakta oss.
Men vi har valt att göra det enkelt för oss konsumenter, granska och informera och
uppmärksamma på vad vi kan undvika för att visa vem som bestämmer – vi själva.

Det vi i stället publicerar är granskningar och VÄCKARKLOCKOR
Här är den första, KONSUMENTER GRANSKAR SUPERBROCCOLIN
http://www.konsument-forum.se/TI/Konsumenter_granskar-SUPERBROCCOLI.PDF
(du kan bortse från info om media i det dokumentet, som nu kommer här i enkel översikt. Den
samlade mediaöversikten, separat och uppdaterat:
http://www.konsument-forum.se/TI/Media_delaktig_i_lanceringen.PDF
Med detta ”sammandrag” som du just läser har vi samlat upp i avsnitt och skärpt upp om
utvecklingen från den gamla gentekniken till

den kommande laglösa ”moderna växtförädlingen”.

På bloggen har vi nu lagt ut länk till Institute of Food Research
som är på svenska men ägs av IFR
där man kan läsa om förhållandet till Monsanto!
http://bengtingerstam.wordpress.com/2014/07/24/superbroccolin/
Detta är en större historia än bara ett enkelt broccolihuvud!,
Glöm inte PATENTFRÅGAN och att Monsanto ligger i bakgrunden i
sammanslutningen för att kringgå lagstiftningen och dölja sitt dåliga rykte. Det är så
typiskt att man hittat en vild gammal siciliansk oätlig art och korsat in den med den
engelska broccolin för att kunna patentera ”naturen”.
SUPERBROCCOLIN har precis kommit ut i butikerna från svenska odlare. Ge dem besked
om vad vi konsumenter vill ha och inte ha, det finns annan svensk broccoli (den är inte märkt
SUPERBROCCOLIN med ICA eller GRÖNSAKSMÄSTARNA.

HÄLSAN kan vi klara själva utan att ta riskerna, för att gynna PATENT-MAFFIAN. Men
vi har mycket vi kan göra tillsammans.

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! Klicka på länken ovan!
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/

