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Podczas gdy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pracuje nad
stworzeniem oznakowania dla produktów wolnych od GMO, niektórzy
producenci z branży spożywczej idą o krok naprzód i sami informują
konsumentów o tym, że ich produkty nie zawierają organizmów
genetycznie modyfikowanych. Do tej grupy wytwórców dołączyła
właśnie Piątnica.
Nad oznakowaniem produktów wolnych od GMO resort rolnictwa pracuje już od pewnego czasu. Jest
to odpowiedź na zapotrzebowanie społeczeństwa, które domaga się, aby konsumenci mieli
możliwość świadomego wyboru żywności wytworzonej bez udziału składników
modyfikowanych genetycznie. Oznakowanie „wolne od GMO” ma dotyczyć zarówno pasz,
którymi karmione są zwierzęta, jak i produktów pochodzących od tych zwierząt, takich jak mleko, jaja
czy mięso.
Uważamy, że każdy konsument ma prawo do świadomego wyboru produktu ze sklepowej
półki.
Tomasz Głasek z OSM Piątnica

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Piątnica, nie czekając na zakończenie prac ministerstwa,
postanowiła wyjść naprzeciw potrzebom konsumentów. Już w kwietniu wszyscy dostawcy mleka
współpracujący z OSM Piątnica rozpoczęli żywienie swoich zwierząt wyłącznie paszami wolnymi od
genetycznie modyfikowanych organizmów. Po 3 miesiącach, 1 lipca, firma wszystkie swoje produkty
zaczęła oznaczać dodatkowym znakiem, informującym konsumentów, że pełen cykl produkcyjny
odbył się bez udziału GMO.
– Co prawda według aktualnej wiedzy mleko nie zawiera GMO, nawet jeśli pochodzi od krów, które
są karmione paszami zawierającymi genetycznie modyfikowane organizmy – wyjaśnia Tomasz
Głasek z OSM Piątnica. – Jednak uważamy, że każdy konsument ma prawo do świadomego
wyboru produktu ze sklepowej półki. Oznakowanie bez GMO jest alternatywą, z której może
skorzystać.
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Przeczytaj też: Produkty z GMO do oznaczenia
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