Pressemeddelelse – Dårligere fødevarer i Netto? – 8/1/2013
Med den krise, der p.t. er i det danske samfund tager jeg dybt afstand fra de
provokerende udtalelser, der kom i aftenens nyheder fra Direktøren for Netto. Han
vil begynde at importere endnu flere fødevarer fra Polen og andre lande, således at
vi forbrugere kan købe udenlandske fødevarer til endnu lavere spotpriser.
At øge importen af fødevarer til et landbrugsland er ikke godt for landets økonomi,
stoltheden eller for vores kendskab til fødevarer. ENDNU værre er det for
danskernes sundhed, for klimaet og for miljøet.
Det være sig:
1 - Kemisk: De seneste års undersøgelser viser, at indholdet af pesticider i frugt og
grønt er størst i importeret frugt. Fødevarestyrelsen
2 - Bakteriologisk: De seneste års eksempler på forgiftninger fra polske hindbær,
thailandske babymajs og bønnespirer stammer alle fra importeret produkter.
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3 - Klimatisk: Importerede fødevarer transporteres langt, hvilket er med til at øge
CO2-emissionen. Danske æbler har den laveste CO2 emission, og dertil kommer at
æbletræer er gode CO2-absorbere.
- Nationalt dyrkede æbler udleder ca. 0,320 kg CO2 pr. kg.
- Importerede bananer på 1,100kg CO2 pr. kg.
- Tropisk frisk frugt transporteret oversøisk med fly 10,570 kg CO2 pr. kg frugt.
Som forbrugernes vagthund arbejder jeg med at forsøge at forbinde sundhed og
miljø, således at både mennesker og natur kan få en god ”sundhed”. Så stop import
af fødevarer vi selv kan producere..
Min glæde var stor, da jeg i dag så, at supermarkedskæden Aldi sælger Danske
æbler. Danske æbleproducenter har de seneste år satset meget på at dyrke dejlige
velsmagende æbler til hele året. De er endnu dyrere end de importerede æbler,
men de kræver opbakning, da de i et sundheds- og klimaperspektiv er de langt at
foretrække.
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