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LiDL sätter konsumenternas hälsa i andra hand och bryter
mot lagstiftning – vi föreslår näringsförbud!
Sveriges Konsumenter i Samverkan – SKIS – har reagerat skarpt emot LiDLs knep att kringå lagstiftningen och
utsätta konsumenterna för hälsorisker för att kunna sälja billigt tyskt kött i Sverige
– Är huvudsaken att kunna sälja billig mat till intet ont anande konsumenter och spela högt med deras hälsa?
undrar indignerat Bengt Ingerstam, ordförande i Sveriges Konsumenter i Samverkan.
Redan den 14 mars hittade vi i en LiDL butik ”Utskuren Biff” och blev
misstänksamma. Häromdagen avslöjades i dagspressen samma förfarande
för köttfärs och lövbiff. Helt ansvarslöst blandar man i Tyskland färskt kött
med lite ”marinad”, för att kunna exportera köttet som ”köttberedning”. I
fallet med den utskurna biffen rör det sig om hela 5 procent inblandning, Då
är det inte färskt kött längre. Man har tillsatt lite salt, socker, vatten,
hydroliyserat sojaprotein, natriumacetat, trinatriumcitrat, askorbinsyra samt
natriumaskorbat.
På så sätt blir det enligt EU-direktiv bara ”köttberedning” och kan säljas
utan salmonellaintyg. Men då får det inte kallas ”Utskuren Biff”, häri
ligger ett brott mot märkningsreglerna och är att betrakta som oredlighet och
vilseledande märkning.
– LiDL utsätter oss konsumenter för uppenbara hälsorisker, dels är
inblandningen av sojaprotein en fara för allergiker (saknas tydlig varningsmärkning om detta), dessutom är det kött utan ursprungsmärkning och utan
salmonellakontroll. Det är inte den typen av mat vi konsumenter vill ha,
oavsett priset, fortsätter Bengt Ingerstam.
Vi har därför i dag anmält till Livsmedelsverket detta förfarande för vilseledande märkning och brott mot märkningsreglerna. Egentligen borde dessa produkter återkallas från marknaden.
Läs anmälan på vår hemsida:
http://www.konsumentsamverkan.se
Men vi nöjer oss inte med att vänta på långsamma beslut. Vi har redan gjort vårt, genom att ställa en plats till
förfogande vid vår SKAMPÅLE, så att konsumenterna får snabb och viktig information:
http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/marknad/skampalen.htm
– Att spela högt med konsumenternas hälsa, lura myndigheterna, för egen vinning skull, borde vara ett av de
grövsta brotten man kan begå, men vad blir straffet nu? Låt oss se! Vi föreslår näringsförbud! avslutar Bengt
Ingerstam, ordföranden för Sveriges fristående konsumentorganisation, SKIS – Sveriges Konsumenter i Samverkan.
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