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17-11-2014 WAARSCHUWING 

Producten uit de USA met gentech ingrediënten, die als zodanig niet gelabeld zijn, in diverse 
supermarkten en op internet te koop. 

In 2013 waren 93% van de sojabonen ( soya beans, soy, – oil, hier toegelaten als voedsel en 
veevoer) in de USA gentech. In 2013 was 90% van de katoen ( cotton seed or – oil, hier 
toegelaten als voedsel en veevoer en kleding) en 90% van de mais ( corn , –oil, hier in voedsel 
en veevoer) gentech in de USA. Andere algemene gentech gewassen inclusief suikerbieten ( 
sugar beet, hier één soort toegelaten voor voedsel en veevoer) en koolzaadolie ( canola , – oil 
rapeseed –oil, voedsel en veevoer) waarvan in de USA 95% en 93% gentech zijn . Niet alle 
soorten ( “events”) van bovenstaande gentech gewassen zijn in de EU toegelaten. Squash, 
zucchini en papaja (Hawaii) worden ook genetisch gemanipuleerd, maar zijn in Europa niet te 
koop, want niet toegelaten ook niet om te verbouwen. Zie ook GM-Compass. Producten (vlees, 
melk, boter, kaas, eieren, etc.) van koeien, kippen, varkens en ander vee dat gentechvoer 
kreeg, hoeft niet gelabeld in de EU en in de USA.  
 
Meer producten op de Engelse site. 

Voorbeelden van gentech producten die in de EU verkocht worden maar niet 
zijn gelabeld.  

Onderstaande direct uit de USA geïmporteerde producten (er zijn er veel meer, en je kunt ze 
herkennen als er geen Nederlands label aan zit of als er geen Nederlandse label over het 
oorspronkelijke label heen is geplakt) bevatten vrijwel zeker GMO’s. 
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In Nederland gekocht, geen gentech labeling, wel verplicht. O.a. te koop bij Jamin die het 
volgende e-mailde: “Wij zijn druk bezig om alle ingrediënten op de website te plaatsen.  
*)Jamin voldoet aan alle eisen van de Nederlandse Etikettering wet. Jamin probeert zo weinig 
mogelijk gebruik te maken van snoep waarin GMO’s zitten, als het snoep dit wel bevat wordt dit 
aangegeven op de verpakking” Wij betwijfelen of dat zo is, blijft de etiketten nauwkeurig lezen 
en kijk of die volledig zijn met de zin: “vervaardigd met GMO’s”. 
 

*) zij verkopen vele andere soorten gentech snoep en dito cakemixen uit de USA. 

 
Reese's in GB gekocht, wordt wel vermeld op het Britse etiket: "produced from genetically 
modified sugar beet, corn and soya beans."  
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We ontdekten diverse van deze producten en andere gentech 
producten bij C1000, bij AH, bij Jamin en bij internetwinkels.  

Producten uit de USA met gentech ingrediënten in diverse supermarkten, bij sommige 
supermarkten waren ze onge-etiketteerd. Navraag bij C1000 leerde dat ze het door zouden 
geven, maar er gebeurde tot nu toe nog niets. Onze plaatselijke C1000 supermarkt heeft ze nu 
wel weggehaald. AH heeft wel producten uit de USA met de aanduiding dat het om genetisch 
"gemodificeerde"( = gemanipuleerd) ingrediënten gaat. Verder worden ze ook aangeboden op 
internet zonder deze waarschuwing. Zij schreven ons:  

USfoodz @usfoodz 
   @MiepBos Op onze website staan bij elk product de ingrediënten uitgebreid vermeld. 

Ons commentaar: Zonder de vermelding dat het ingrediënten betreft die gentech zijn. Let op 
gentech bietsuiker, gentech maïs (olie), soja (olie) en katoenzaad(olie) en koolzaad (olie) (=canola).  

Ook in het VK worden deze producten nu verkocht.  
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Links "Cheese Ballz" van Tesi Bon: Wel geëtiketteerd (AH) rechts "Cheese Balls" van Magic Times niet ge-
etiketteerd (C1000). 

Alles van De Gentechvrije Burgers, Europees Consumentenplatform. http://www.gentechvrij.nl/index.html  


