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Salget av svinekjøtt økte i sommer
Av NTB - 15. august 2019 | 08:54

Bli medlem av vårt nyhetsbrev
epost-adresse
Subscribe

Kjøttprodusenten Fatland økte salget av svinekjøtt med omkring 5 prosent totalt i juni og juli sammenlignet med samme
periode i fjor. Illustrasjonsfoto: Sara Johannessen / NTB scanpix
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Pølser, koteletter og annet svinekjøtt frister fortsatt til middag. Det ble solgt mer
svinekjøtt i juli i år sammenlignet med samme periode i fjor.
Flere dagligvarekjeder var tidligere i sommer urolige for hvordan NRKs Brennpunktdokumentar « Griseindustriens hemmeligheter » ville slå ut på salget. Den avdekket dårlig
dyrevelferd i svinebesetninger.
Så langt ser det ikke ut at dokumentaren har hatt påvirkning på salget av svinekjøtt,
skriver Nationen.
Kjøttprodusenten Fatland økte salget av svinekjøtt med omkring 5 prosent totalt i juni og juli
sammenlignet med samme periode i fjor, sier konsernsjef Terje Wester i Fastland.
Han ser økningen i sammenheng med været. Når det er varmt, drar flere fram grillen og da
frister svinekjøtt til middag. Han tror ikke salget hadde vært enda større om dokumentaren
ikke hadde vært vist.

– Dokumentaren gjorde inntrykk, det skulle bare mangle. Samtidig virker det som om folk
legger det de har lyst til å spise på grillen, uavhengig av det som kom fram i filmen. Jeg tror
dessuten bønder generelt sett har tillit hos folket, sier han.
Nortura kan heller ikke se at NRK-dokumentaren har gitt utslag i salget av svinekjøtt.
Selskapet solgte mer pølser og bacon i juli i år sammenlignet med juli i fjor og et «normalår»,
som er gjennomsnittet de foregående årene, opplyser konserndirektør Harald Bjerknes i
Nortura til Nationen.
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Resett trenger din hjelp
Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.
NB: Dette er helt separat fra Resett-medlemskap og gir ikke tilgang til
medlemsinnhold. Resett-medlemskap finner du ved å trykke her.
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Bli med i diskusjonen ...
LOGG INN MED

ELLER REGISTRER DEG HOS DISQUS ?

Navn

Jauda • for 13 timer siden

Så det handlet ikke om å sette fokus på dyrevelferd, men å få folk til å spise mindre kjøtt,
altså.
3 △ ▽ • Svar • Del ›
Sofus > Jauda • for 12 timer siden • edited

Dokumentar-skaperen er jo en veganer-aktivist.
2 △ ▽ • Svar • Del ›
john > Jauda • for 13 timer siden • edited

"klimaet" vet du! Eller "våre nye landsmenn" som er allergisk for svinekjøtt!
2 △ ▽ • Svar • Del ›
Hege P. • for 10 timer siden

Ja, svinekjøtt er vel det eneste man kan være sikker på ikke er merket med "Halal"..
2 △ ▽ • Svar • Del ›
Tor Nivlheim • for 8 timer siden

Svinekjøtt er både sunt og godt!
1 △ ▽ • Svar • Del ›
Åge Severinsen • for 10 timer siden

Rart ikke islamsk råd har klaget på den saken
1 △ ▽ • Svar • Del ›
Kollfinn Fleischer • for 10 timer siden

Endelig en positiv nyhet i den muslimske staten Norge.
1 △ ▽ • Svar • Del ›
Per Ardua • for 10 timer siden

NRK gir seg nok ikke. De kommer sikkert til å fortelle at det er kjøttspising som er årsaken
til det dårlige været. De skal ta knekken på kapitalismen, koste hva det koste vil.
1 △ ▽ • Svar • Del ›
Katnosa > Per Ardua • for 4 timer siden

Kjøttspising er endel av årsaken, ja....
△ ▽ • Svar • Del ›
Snackbar • for 11 timer siden

⛺

1 △ ▽ • Svar • Del ›
Anders Jensen • for 12 timer siden

Svært få personer lar seg påvirke av en “dokumentar” laget av veganeraktivister.
1 △ ▽ • Svar • Del ›
P54 • for 12 timer siden

Pølser, koteletter og annet svinekjøtt frister fortsatt til middag. Det ble solgt mer
svinekjøtt i juli i år sammenlignet med samme periode i fjor.
Betyr det at integreringen fungerer etter politikeres ønsker?

⛺
1 △ ▽ • Svar • Del ›
audvinl • for 11 timer siden

Det er en en naturlig følge av at fattige muslimer kjøper svineprodukt for å spe på
budsjettet. Selv om det er tvilsomt at nøden gjør fanden til fluespiser, er det et faktum at
den gjør muslimer til storforbrukere av svinekjøtt! Koranen har flere løsninger på lager når
det drar seg til for de
troende, matnød er grunn god nok til å gi pokker i hele vrøvlet fra muhammed og det sies
at han selv og hans soldater og mordere selv var storspisere av svinemat mens de var på
drapstokter og herjinger rundt om! Selv "ikke-fattige" muslimer mesker seg med
svinekjøtt, så bøndene har gode tider i møte. Ingen fare med den saken. For å sitere
tapre "Soldat Swejk" i Ladislav Haseks bok:
"Et godt svin tåler alt"!
△ ▽ • Svar • Del ›
Haakon > audvinl • for 8 timer siden

Fantastisk. Det er vel bare i Resetts kommentarfelt hvor enkelte klarer å vri en
artikkel om svinekjøtt og dyrevelferd over til muslimhets.
1 △ ▽ • Svar • Del ›
Reidar S > Haakon • for 6 timer siden

Skjønner at fleip vurderes som hets av enkelte som jeg ikke vil karakterisere
△ ▽ • Svar • Del ›
Jørund Aasetre > Reidar S • for 4 timer siden

Vel ...Det viser vel hvor hvor skrudde/ enspora Resett kommentatorer
er i hodet .....
△ ▽ • Svar • Del ›
Reidar S > Jørund Aasetre • for en time siden

Like mye eller mer hvor uintelligente og opphegte i det poltisk
korrekte endel andre er
△ ▽ • Svar • Del ›
Katnosa > audvinl • for 4 timer siden

Er diskusjonen om dyrevelferd og forbruk av svin, eller om muslimer?
△ ▽ • Svar • Del ›
triste greier > audvinl • for 7 timer siden

Det er riktig at muslimer spiser svinekjøtt. De har lov til det om de først ber
en spesiell bønn.
△ ▽ • Svar • Del ›
rosinen • for 11 timer siden

Jeg har tenkt på en ting, hva skal vi lage vesker, bager, sko og og andre ting som vi i dag
benytter skinn til dersom kjøttproduksjon endres drastisk?
Denne kjøtthatende generasjonen hater jo plast, olje og pelsdyroppdrett også? Kua og
grisen er ikke bare kjøtt, det er mye annet også....
Kan ingen belære disse nautene (passende uttrykk) om realiteter de har gått glipp av der
de er båret frem på gullstol av oljerike Norge.
△ ▽ • Svar • Del ›
Reidar S > rosinen • for 6 timer siden

Sannhetens øyeblikk kommer og kommer svært brutalt
△ ▽ • Svar • Del ›
Inger Kvamstun > rosinen • for 10 timer siden • edited

Jeg har vært vegetarianer siden 1969 med noen få unntak (under 50 i løpet av
tilsvarende mange år), og ja -- om jeg hater noe så er det pelsdyroppdrett og
syntetiske klær. Gullstol? Neppe, men jeg har ikke bil. Hilsen et idiotisk naut som
burde blitt belært for lengst.
△ ▽ • Svar • Del ›
rosinen > Inger Kvamstun • for 4 timer siden

Sa ikke at jeg er for pelsdyroppdrett for det er jeg vel egentlig ikke, men vi
skal ikke glemme alt skinnet vi omgir oss med, vil forbause meg meget om
ikke du ikke har både skinnvesker, skinnsko, hansker og det ene med det
andre. Hvor vegansk er du da, kanskje daglig benytter du dette produktet i
en eller annen forbindelse?
△ ▽ • Svar • Del ›
Inger Kvamstun > rosinen • for 3 timer siden

Jeg har ikke sagt at jeg er veganer; jeg er vegetarianer med noen få
unntak. Og veldig opptatt av dyrevelferd. Derfor bruker jeg ikke noen
produkter som har vært testet på dyr, eller noe med pels. Men jeg er
ingen helgen, så lærstøvler/- sko har jeg ikke funnet noe brukbart
alternativ til. Inntil jeg fikk et fatalt flåttbitt, gikk jeg alltid barbeint i all
natur, både i Norge og utlandet. Det gjør bevegelser smidigere og
kroppen lettere i alle typer terreng så sant temperaturen tillater det.
Av vesker brukte jeg tidligere kork fra portugisisk korkeik og stoff. Nå
har jeg ei veske i lær. Siden du kalte folk som meg for naut, så
fortjente du et svar. Og det fikk du. Du skal aldri undervurdere din
nestes vurderingsevne. 😘
△ ▽ • Svar • Del ›
rosinen > Inger Kvamstun • for 2 timer siden • edited

Fortsett ditt gode liv du, så fortsetter andre sitt liv, om de får lov...
△ ▽ • Svar • Del ›
Ulf Olsen • for 12 timer siden

Skal nok mer til enn et par "svinfilmer" for å omvende kjøttglade Nordmenn/kvinner.
△ ▽ • Svar • Del ›
Boerre • for 13 timer siden

Sålenge svinekjøttet er halal eller kosher, er det vel bra.
△ ▽ • Svar • Del ›
OGSÅ PÅ RESETT

Rasmus Paludan til Selvstendighetspartiets
stand i Oslo …

Venstreradikal demonstrant arrestert ved
partistand i Oslo sentrum

24 kommentarer • for 10 timer siden

41 kommentarer • for 4 timer siden

baconrider —

Peter Johan Olavsen —

AvatarGlimrende at Rasmus Paludan er i Norge, men
om rabiate aksjonister lar ham komme til orde er en
annen sak. Politiet lar dem jo stort sett få herje vilt.
Her får vi en test på om politiet beskytter ytringsfrihet
eller de som ønsker å kneble alle utsagn de er uenige
i. Jeg har en fornemmelse at Selvstendighetspartiet
får en tøff dag i sentrum av hovedstaden, vi får
se.Forresten: I hvilke kommuner stiller
Selvstendighetspartiet liste ved valget?

AvatarSå hva blir straffen? En gammel dame på over
70 har fått 14 dager i kalabusen + en bot for å ha
ytret noen få ord. Da burde det bli mer eller mindre
fengsel i mange år for denne venstreraddisen som
opptrår truende direkte mot folk. Nei for søren, jeg
glemte at dette er Norge og venstrebermen har jo fritt
leie hos politiet her ja.

Steile fronter i Italias regjering mens
redningsskip legger til havn

Kinesiske sikkerhetsstyrker øver nær
grensen til Hongkong

61 kommentarer • for 9 timer siden

3 kommentarer • for 11 timer siden

Tor Nivlheim —

Trond Anders Sorvoja —

AvatarDet var for godt til å være sant altså.
Fryktelig trist, og vi må bare innse at Italia ikke har
styringsorganer som er styringsdyktige i krisetider.
Vi hadde samme greiene her i landet i 1940, en
regjering som var flinke i selskapslivet til å drikke
champagne og spise kanapeer, men helt totalt
ubrukelig i en krisesituasjon!
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AvatarHong Kong et en del av Kina. Skulle kinesiske
myndigheter få en forespørsel fra Hong Kong
myndighetene om assistanse så har de til en hver tid
6000 soldater i ulike forlegninger i Hong Kong. Sist
Hong Kong myndighetene fikk assistanse var etter en
tyfon i 2018.Sepratistene har ikke spesiell stor støtte
blant byens innbyggere. Det er mye som tyder på at
situasjonen er igangsatt og styrt av en fremmed makt,
USA, som har erfaring med denne typen krigføring.
Granatkasterene de bruker mot politiet er fra USA og
er ulovlig for sivile i det meste av verden også Hong
Kong. De har hatt møte med amerikanske diplomater.
Pengene kommer fra USA. Trump har bedt om en
møte med Kinas president om noe som er et internt
anliggende. Så det er amerikanerne som er de
slemme her.
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