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til islam
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Oslo kommunes vegetar-julebord: Fire av fem valgte
kjøtt eller sk

Julegrantenning i Seljord
gikk over styr: Tre til
sykehus, ere arrestert
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Sivilombudsmannen
anbefaler lærer å reise
søksmål mot kommune

Av: Tore Kristiansen 2. desember 2019, 23:27

26. november, 2019

Les også
Bård Hoksrud knuser forslag om «kjøttfritt
julebord»: – Trist og håpløst

6. november 2019
Kommunerevisjonen vil undersøke alle Lan
Marie Bergs etater

18. oktober 2019
Listhaug: – Fanatiske MDG angriper norske
julemattradisjoner – politikk inspirert av
Sovjetunionen

15. november 2019
MDG vil erklære klimakrise i Oslo

14. august 2019
LO i Oslo anbefaler sine medlemmer å
stemme MDG

19. august 2019
– Lan Marie Berg og MDG har ikke noe på
Stortinget å g jøre
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11. september 2019
De Grønne søker reg jeringsmakt i 2021

Det gikk ikke helt som den rødgrønne ledelsen i Oslo Kommune hadde

9. september 2019

tenkt seg. Planen var å ha kjøttfritt, «vegetarisk» julebord. Blant annet sto

Miljøpartiet de Grønnes miljøkriminalitet i

bakt selleri på den «grønne» menyen. Men bare et fåtall av de innbudte lot

Oslo

seg friste.

3. april 2019
MDGs nye, «grønne» Oslo: Trær kappes ned

Det er Nationen som melder om menyvalget ved dette meget omtalte

for fote

julebordet i Oslo kommune.

15. september 2019
Barna i byrådets krig mot bilen

29. april 2019

«Oslo kommune arrangerte fredag julebord, hvor hovedretten besto av
bakt selleri. Men re av fem bestilte i stedet juletallerken eller kveite,
skriver Nationen.»

Bakt selleri og andre vegetariske lekkerbiskener fristet altså ikke fullt så
mye som tradisjonsrik, norsk julemat for de kommuneansatte.
Ifølge Nationen kunne man velge mellom juletallerken med kjøtt, en rett
med kveite, eller et «grønt» alternativ.
Men det viste seg at nesten halvparten tok kjøtt.
Så var den en del som foretrakk sk, før et lite mindretall (en av fem) fulgte
oppfordringen og endte opp med den grønne retten.
«Det hele endte med at en av fem bestilte bakt selleri, fennikel og stekt
sopp. Mens 68 valgte sellerien, valgte 118 kveite og 155 juletallerken, kk
Nationen opplyst fredag ettermiddag. Små endringer kan ha skjedd i
etterkant.
Det vil si at 45 prosent av dem som var på julebordet, valgte alternativer
med kjøtt. Tallerkenen inneholdt både ribbe, pølse og medisterkaker»,
skriver avisen.

Dette nye menyprosjektet i regi av kommunen var i utgangspunktet svært
omstridt:
«Det ble mange og sterke reaksjoner da nyheten kom om at Oslo rådhus
sitt julebord ville arrangeres med vegetarisk hovedrett på menyen. Byråd
for miljø, Lan Marie Berg (MDG), sa tidlig at hun mente dette var en god
start på å gjøre Oslo mer vegetarisk», skriver Nationen.
«Å gjøre julebordet vegetarisk er en god start», skrev byråden i en e-post
til VG.

Men så vegetarisk som Berg ønsket ble altså ikke julebordet.
Fra MDG-hold hevder man overfor Nationen at dette uansett ble vellykket:
«Ja. Vårt mål er å gjøre det enkelte å velge sunn og miljøvennlig mat, i tråd
med statens egne kostholdsråd. At over en av fem velger et vegansk
alternativ, og at enda ere velger sk, er en god start. Men jeg har stor
forståelse for at det tar tid å endre matvaner man har tilegnet seg over et
langt liv, og særlig jula er en tradisjonsbunnet tid, sier byrådssekretær for
miljø- og samferdsel Sindre Buchanan (MDG) fornøyd.»

Det ble også servert forrett på julebordet, den var utelukkende vegetarisk.
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Vulpert • for 43 minutter siden

La nå de som vil ha vegetarmat på et julebord få spise det, men la oss andre få ha
tradisjonsmaten i fred - og la grønn mat være alternativet, ikke førstevalget.
5 △ ▽ • Svar • Del ›
enell • for 34 minutter siden • edited

Det er ikke alltid et kvalitetstegn å være fullkommen. Det avhenger mye på hvilken måte
man fullfører. Jamfør politisk ledelse i Oslo Kommune, der nederlag tolkes som seier.
Hvis idiotene på Rådhuset synes sette var leit aner de ikke hvem sine bysbarn er. Slik det
skal være i et levende demokrati?
Det ser mest ut som om "Der Stadtkaiser" har en unik evne til å rendyrke komplett
inkompetanse og lite sjarmerende jåleri.
2 △ ▽ • Svar • Del ›
MrFeyn • for 40 minutter siden • edited

Så fremmede fra tilbakestående stammekulturer kommer hit og skal gjøre Juletradisjonene
våre Vegetariske...! Det vitner om en enormt liten forståelse og respekt for Norsk kultur og
tradisjon, når slike uttalelser i det hele tatt får gehør. Som tungnem tragikomedie er MDG
ganske gode, men våre Norske tradisjoner skal da ikke kunne viskes ut fordi dette ekstreme
mikroskopiske mindretallet av folk med alvorlige senskader har stormannsgale ambisjoner
om å påtvinge folk andre og fremmede tradisjoner!
Det skulle ikke forundret meg om det ble ført lister over hvem som valgte bort kaninforet og
derfor kan vente seg oppsigelser eller omgåelser ved forfremmelser osv... Metodene til
totalitære regimer mangler nok ikke i det selskapet heller.
1 △ ▽ • Svar • Del ›
Siri 333 • for 43 minutter siden

Selleri ja, dyrket i jord, gjødslet med kumøkk ;)
1 △ ▽ • Svar • Del ›
Gastiz • for en time siden

«Å gjøre julebordet vegetarisk er en god start», skrev byråden i en e-post til VG.
Noe av det stussligste ved dette klimahysteriet er at de oppriktig tror at dette er til hjelp for
noe som helst. Om noe, gjør slike påtrengende oppfordringer folk utenfor veganmenigheten
bare mer negativt innstilt. Ikke redder det verden heller (i den grad verden overhodet
trenger å reddes av klorofyllkommunister som har sett lyset).
1 △ ▽ • Svar • Del ›
hermes1975 • for en time siden

Bakt selleri? Fysj! Hva var forretten- grillet kål? Med alle kålhodene i byrådet ville det i såfall
være veldig kortreist mat!
1 △ ▽ • Svar • Del ›
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