
 
 
Tanskalaiskinkut ovat gm-ruokittuja 
 
Tanskalaisten viranomaisten mukaan kuluttajalle tänä 
jouluna tarjottava tanskalaiskinkku on ruokittu 
muuntogeenisellä (gm) soijarehulla. Ostamalla 
tanskalaiskinkku tuet gm-tuotantoa. 
 
Kaupan keskusliikkeet tuovat Suomeen Tanskasta 
vuosittain muutama satatuhatta kiloa sianlihaa, 
kokonaiskulutuksesta niiden osuus on ollut hieman 
alle 10%.  
 
Suomalainen sianliha on suurella varmuudella gm-
vapaalla rehulla ruokittua, luomuliha vieläkin 
varmemmin. Suomalaisessa sianlihantuotannossa ei 
käytetä gm-soijaa. 
  käännä 
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Eurooppalaiset joutuivat kärsimään hullun lehmän 
taudista (BSE), jonka aiheutti kuluttajan lihatuotteena 
nauttiman eläimen ruokinnassa käytetty rehu. Myös 
gm-soijalle on todettu olevan vaikutuksia niitä 
syövään eläimeen. Gm-proteiini pystytään myös 
joissain tapauksessa eristämään gm-rehuilla 
tuotetusta eläintuotteesta. 
 
Toivotamme gm-vapaata joulua ja vastuullisuutta 
päätöksen tekoon ensi vuonnakin! 
 
Kansalaisten Bioturvayhdistys ry. on kuluttajien, 
maanviljelijöiden ja ympäristön etua ajava, vuonna 
2000 perustettu kansalaisjärjestö. Ota yhteyttä tai tue 
toimintaamme. 
 
http://www.bioturva.org / 044-3452111  
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