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Hej,
Detta brev innehåller:
 

1.      Så snuskig är
fettfabriken
(Aftonbladet)

2.              Forskaren: Becel är farligt
för ditt hjärta (Aftonbladet)

3.      Margarin – en
kemisk/teknisk
smörimitation

4.      Sjukdomsskapande
myndigheter
	  

___________________________________________
	  

1.    Från	  A*onbladet
(
h4p://www.a*onbladet.se
/nyheter
/ar;cle15684616.ab
)

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Den	  28/10	  2012
	  

Så
snuskig är
fettfabriken
Hemliga bilder
avslöjar: Fettet
behandlas med
fosforsyra och lut
innan det blir
margarin
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Här görs Becel och Lätta –
Unilevers anläggning i
Hälsingborg
ggning i Helsingborg.

 

 

 

 
Gunnar Lindgren:
Observera
varningstexter för
giftiga, brandfarliga och
frätande kemikalier.
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Inte så flott – Bilderna
inifrån Unilevers fabrik i
Helsingborg visar på en
miljö som mer liknar ett
kemiskt laboratorium än
en matfabrik. Här är det
margarin som har läckt
ut på golvet
TE SÅ FLOTT

 
Här är hemliga bilder
som visar hur de
populära margarinerna
Becel, Flora, Milda och
Lätta tillverkas.
Det krävs flera omstridda
kemiska processer innan
byttorna är fyllda.
De visar en verklighet
långt från de böljande
rapsfälten i reklamen.
– Det är allt annat än en
naturlig produkt, säger
livsmedelsforskaren
Göran Petersson på
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Chalmers.
 
Till hamnen i Helsingborg
kommer lastfartyg fyllda med
palmolja som används vid det
multinationella företaget
Unilevers margarintillverkning.
Att tömma fartygets tankar på
lasten tar ungefär ett dygn.
För att fartygen inte ska gå
tomma när de vänder tillbaka
till Asien får samma tankar
fyllas med ett hundratal olika
kemiska ämnen som aceton,
hexan, heptan, glykol, metanol,
fosforsyra och svavelsyra.
– Grundregeln är att
bulktransport av livsmedel ska
ske i tankar som bara
innehåller livsmedel. Men det
finns ett undantag när det
gäller matoljor i EU:s
livsmedelslag, säger
Lars-Börje Croon,
stadsinspektör på
Livsmedelsverket.
Efter att kemikalierna lastats
av i Asien ska tankarna
rengöras innan de åter igen
fylls med matolja. Eventuella
kemikalierester ska försvinna
när oljan sedan raffineras i
fabriken.
 
Palmoljan mörkas
Palmoljan är en viktig
ingrediens i margarin. Men den
finns sällan med i
innehållsförteckningen på
förpackningen. I stället står det
vegetabiliskt fett. Palmoljan
har dåligt rykte eftersom
regnskog historiskt har
skövlats för att ge plats åt
palmplantage. Palmoljan som
Unilever använder i Sverige är
i dag miljöcertifierad.
– När margarinindustrin vill
göra något som liknar smör så
använder man palmolja
eftersom det innehåller väldigt
mycket mättat fett. Och den är
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billig, säger Göran Petersson,
biträdande professor i kemisk
miljövetenskap vid Chalmers
tekniska högskola och har
forskat på livsmedelsfrågor i
tio år.
I Unilevers fabrik i
Helsingborgs hamn tillverkas
Becel, Lätta, Milda och Flora.
En person med insyn i
tillverkningen har tagit bilder
från fabriken som Aftonbladet
nu kan visa.
Varningsskyltar, brandfarliga
ämnen i stora tunnor och
brandsläckare gör att det mer
ser ut som ett kemiskt
laboratorium än en
livsmedelsfabrik. Det är långt
ifrån de vackra böljande
rapsfälten som visas i
reklamen.
 
Fettet ”slås sönder”
Margarin består av olika oljor,
vatten, tillsatser och
aromämnen. Men det är inget
som går att bre på smörgåsen.
För att få en smörliknande
konsistens måste
ingredienserna genomgå flera
kemiska processer.
– För att slå sönder fettet
kemiskt så blandas tio kilo
natriummetylat till tio ton
palmolja, säger vår källa.
 
”En onaturlig
förändring”
Den kemiska processen kallas
omestring.
– Det innebär en förändring av
positionerna av fettsyror i fettet
och det kan eventuellt medföra
hälsoproblem. Det här är en
onaturlig förändring av fetterna
vi använder. Frågan är om det
får några konsekvenser, säger
Göran Petersson.
Majoriteten av studier visar
inte på negativa effekter hos
människor. Men det finns lite
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forskning om vilken effekt
omestrat fett har på lång tid.
– Det är ett ganska okänt
område så man bör ju följa det.
Speciellt om det börjar
användas mera, säger Irene
Mattisson som är biträdande
chef för risk- och
nyttovärderingsavdelningen på
Livsmedelsverket.
 
Fettet bleks med
blekjord
Fettet som kommer ut är
brunaktigt. Det behandlas med
fosforsyra och neutraliseras
med lut för att ta bort lecitin
och fria fettsyror. Sedan bleks
fettet med blekjord för att få en
neutral färg och smaken
neutraliseras med hjälp av
vattenånga.
Göran Petersson är bekymrad
över att viktiga ämnen kan
försvinna i reningsprocessen.
– Man tar bort naturliga
antioxidanter som finns i det
ursprungliga fettet. Sådana
saker kan vara väldigt
allvarligt hälsomässigt och
innebära att margarinet saknar
viktiga antioxidanter, vitaminer
och mineraler som finns i de
ursprungliga fröna.
 
Kan ge
”popcornlunga”
Men Unilever menar att vid en
väl genomförd rening ska både
antioxidanter och vitamin E
finnas kvar.
Massan färgas gulaktig för att
likna smör och smöraromet
diacetyl tillsätts. Diacetyl har
på senare år blivit känt för den
så kallade popcornlungan.
 
”Endast säkra
ingredienser”
Nyligen tilldömdes amerikanen
Wayne Watson 47 miljoner
kronor i skadestånd för en
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lungsjukdom han fått när han
andats in synteztiskt smörarom
från mikropopcorn.
– Det är känt sedan tidigare att
det finns en
arbetsmiljöproblematik kring
diacetyl. Andas man in
koncentrerade mängder kan det
ge lungproblem. Däremot finns
det ingen problematik när man
äter den, säger Irene Mattisson
vid Livsmedelsverket.
En färsk studie från University
of Minnesota visar att diacetyl
kan förvärra
sjukdomsförloppet för
patienter med alzheimer. Men
det är inget som vare sig
Livsmedelsverket eller
Unilever känner till.
– Margarin innehåller endast
säkra och fullt godkända
ingredienser, skriver Sandhya
Forselius, pressansvarig på
Unilever i ett mejl till
Aftonbladet.
 

Fakta

 
JA! Därför
är margarin
bra för dig
Fleromättat fett
De viktigaste grupperna
av fleromättade fetter är
omega-3 och omega-6
som är livsnödvändiga.
Livsmedelsverket vill att
vi äter mycket av båda.
Omega-3 finns i fet fisk,
omega-6 i solrosolja och
majsolja.
Skeptikerna tycker att
kroppen ska ha en balans
mellan omega-3 och
omega-6. Som
rekommendationerna ser
ut nu äter vi för mycket
omega-6, vilket kan leda
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till hjärt-kärlsjukdomar,
menar de.
Finns i Becel.
 

NEJ! Därför
ska du
hellre bre
smör på din
macka
Mättat fett
Finns i bland annat smör,
rapsolja och fett kött.
Anhängarna menar att
fettet är naturligt och bra
för kroppens blodfetter
och blodsocker. Att vi är
välanpassade till
naturligt mjölkfett och
charkfett.
Livsmedelsverket har
motsatt syn och anser att
mycket mättat fett kan
leda till hjärt- och
kärlsjukdomar. Därför
rekommenderas i dag
skolor att ta bort Bregott
från skolbespisningarna.
Finns i Smör och
Bregott.
 
___________________________________
 

	  
Aftonbladet
(http://www.aftonbladet.se
/nyheter/article15684671.ab
)

 
2.                

Forskaren:
Becel är
farligt för
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ditt
hjärta

”Jag avråder från
att äta det”

 

GÖRAN PETERSSON AVRÅDER
FRÅN ATT ÄTA BECEL.
 
Bregott byts ut mot
Becel och Lätta i skolor
runt om i Sverige.
Men flera forskare varnar
nu för lättmargarinet.
 

Så tillverkas Lätta och Becel  

9 av 26 2012-10-31 11:10



FARLIGT ATT BRE PÅ? Leo Lindgren,
8, på Allerums skola i Helsingborg kan
bara välja margarin när han ska bre
lunchmackan. Foto: björn lindgren/blipix
 
Livsmedelsverket vill att vi ska
byta ut smör mot lättmargarin.
Men verket får mothugg från
flera forskare.
– Jag avråder från att äta Becel.
Det innehåller alldeles för
mycket omega-6 som ökar
risken för hjärt- och
kärlsjukdomar, säger Göran
Petersson vid Chalmers som
forskat kring livsmedelsfrågor i
över tio år.
Han tycker att verket bygger
sina rekommendationer på en
ovetenskaplig fettskräck och
att det är socker och inte fett
som ligger bakom diabetes och
övervikt.
Han anser att de fleromättade
oljorna ger upphov till
biokemiska skador,
inflammationer och
åderförkalkning.
Birgitta Strandvik, professor
emerita i barn- och
ungdomsmedicin och forskare
vid Karolinska institutet, ser
också ett samband mellan
ohälsa och omega-6.
– Parallellt med ökningen av
fetma, diabetes, allergi och
cancer finns en stark ökning av
omega-6-intag.
KARIN ÖSTMAN

 
___________________________________________________________
	  
	  

3.                  

Margarin	  –
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en
kemisk/teknisk
smörimitaFon
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Gunnar	  Lindgren
	  	  	  	  	  

Ett av de stora
missförhållandena när det
gäller kost och
livsmedelskvalitet är det
faktum att den kemiska
produkten margarin får säljas
och till och med
rekommenderas som mat till
barn och ungdomar i förskola
och grundskolan. Även inom
vården serverar man margarin.
  Medan annan mat vi äter
framställs på ett någorlunda
naturligt sätt – ungefär som vi
föreställer oss, tillverkas
margarin på det mest
motbjudande sätt genom att
använda ett stort antal
kemikalier, av vilka många är
ytterst giftiga, reaktiva och
farliga. Dessa skall absolut inte
förekomma i
livsmedelssammanhang.
  Orsaken till
kemikalieanvändningen är att
man vill göra en kemisk
imitation av smör. Man skulle
kunna tillverka ett margarin
som vilade på
oljornas/fetternas naturliga
egenskaper. Om man utgår från
olivolja skulle färg, smak och
lukt vara densamma som
olivoljans. Nej, margarinet
skall vara gult, lukta och
smaka smör samt ha smörets
konsistens. Men de oljor och
fetter man använder vid
tillverkningen har en egen
annorlunda färg, smak, lukt
och konsistens. Det första man
måste göra är att utplåna alla
dessa egenskaper hos
exempelvis rapsolja med hjälp
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av reaktiva kemikalier som
natronlut (samma frätande
ämne som används för att
rengöra toaletterna), och
fosforsyra. Man bleker oljan
med regenererad bentonit och
man upphettar oljan till 225
grader. (En rykande stekpanna
har temperaturen ungefär 175
grader.)
   Denna slutprodukt är inget
livsmedel, utan en
kemisk/teknisk produkt
ungefär som symaskinsolja –
genomskinlig och luktlös. Den
är berövad vitaminer,
fosfolipider, karotenoider,
antioxidanter och andra
näringsämnen viktiga för vår
hälsa. Det är direkt felaktigt att
påstå att produkten är
”rapsolja”, när de naturliga
egenskaperna är så brutalt
utplånade. Tankbilar
distribuerar denna produkt till
olika industrier och
användningsområden:
	  

Målarfärger	  	  
Smörjmedel	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Skärvätskor	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

Läkemedel	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

Margariner	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Kosme;ka	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
Hudkräm och margarin
tillverkas ungefär på samma
sätt.

-‐          Man gör först en
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emulsion av olja/fett
och vatten med hjälp av
ett emulgeringsmedel

-‐          Man färgar fettmassan
gul i ett margarin,
medan fettmassan får
en vit färg i hudkrämen

-‐          Man sätter smörarom
(diacetyl) till
margarinet, men
parfym till hudkrämen.

-‐          Sedan kan man sätta
tillsatser till båda
produkterna, t ex salt i
margarinet och
konserveringsmedel i
hudkrämen.

 
Den som så önskar kan göra
följande försök:
Ta en burk Nivea, blanda i gul
karamellfärg och litet
smörarom samt litet salt. Är
det inte margarin som du har
framställt?
 
Förutom den vidriga
tillverkningsprocessen, är det
svårt att förstå varför inte
myndigheterna ingriper mot
imitation av andra livsmedel.
Att färga ett livsmedel för att
det skall likna ett annat har
länge varit i strid med
redlighetstanken i
Livsmedelslagstiftningen. Man
får inte färga en fisk röd för att
den skall likna lax. Men när det
gäller just margarin ser
Livsmedelsverket mellan
fingrarna.
  Vidare måste tillsatsen
diacetyl (”smörarom”) kraftigt
ifrågasättas. När det gäller
många åtgärder inom
livsmedelsområdet skall man
väga risk mot berättigad nytta.
Att använda
konserveringsmedel ger
exempelvis en berättigad nytta
i form av längre hållbarhet.
Men att sätta till diacetyl har
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som syfte att ge produkten en
falsk karaktär av smör. Detta är
ingen berättigad nytta, utan
tillsatt smak kallas på
fackspråk för en kosmetisk
åtgärd.
	  	  	  Nu har det visat sig att
diacetyl sätts i samband med
allergier och astma, s k
”popcornlunga” och
tillverkaren av diacetyl är
indragen i rättsprocesser.
Drabbade har stämt företaget
och fått rätt. Vi vet vidare att
anställda inom
margarinindustrin löper ökad
risk att drabbas av allergier och
astma. Folkhälsokommittén i
Västra Götaland har visat att i
den grupp bland elever i
årskurs 9 som åt margarin, var
allergier vanligare än i den
grupp som åt smör.
  En ny studie i den
vetenskapliga tidskriften
Chemical Research fann att
diacetyl i margarin intensifierar
de skadliga effekterna av ett
onormalt protein i hjärnan som
är kopplat till Alzheimers.
  Trots att Livsmedelsverket
känner till risken med diacetyl
anser man att margarin inte är
riskabelt eftersom ”man äter
det”, men medger att diacetyl i
popcorn, som man också äter,
kan orsaka lungsjukdom.
 
Bensin, aceton och metanol
    Extraktionsbensin (hexan)
används när man utvinner oljan
ur exempelvis rapsfrön. Hexan
kan också komma från det
sojalecitin man använder som
emulgeringsmedel i margarin.
Framställning av sojaprodukter
(sojaolja, sojaprotein, sojamjöl,
sojalecitin m m) sker
industriellt med hjälp av
bensin. När Livsmedelsverket
vid ett tillfälle analyserade
margarinerna Milda och
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Nytta/Becel fann man
bensinrester. Tillverkaren
påstod då att bensinen kom
från sojalecitinet. Råvaror till
margariner får fraktas i
båttankar, som tidigare
transporterat hexan och andra
kemikalier. Också på så sätt
kan lösningsmedlet komma in i
margarinet.
    Aceton används när man
skiljer mättade fetter från
omättade fetter i en
fettblandning. Man kan kyla
ned fettet och då faller det
mättade fettet ut som vita
flingor – det kan man se i en
flaska olivolja i kylskåpet. I
margarinindustrin kallas
processen fraktionering och
underlättas med hjälp av
aceton.
    Metanol bildas som en
restprodukt i fettet vid
omestringsprocessen. Då
reagerar den oerhört reaktiva
och farliga kemikalien
natriummetylat med
fettmassan. Omestringen leder
till att fettmolekylerna
ombildas till ”monsterfetter” –
ämnen som inte finns i naturen.
Forskning har visat att
omestrade fetter ökar risken för
blodproppar hos råttor. I
synnerhet för små barn är det
viktigt att fettsyrorna sitter i sin
rätta position i exempelvis fett
i barnmat. En fettmolekyl
innehåller tre fettsyror. Den
som sitter i mittenposition är
särskilt viktig när hjärnan och
nervvävnad utvecklas hos barn.
Omestringen är en kosmetisk
åtgärd som syftar till att göra
margarinet lika glatt som smör,
vilket inte kan benämnas som
”beträttigad nytta”.
  
Margarinindustrin kan lämna
dessa lösningsmedelsrester i
produkterna, eftersom
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Livsmedelsverket godtar detta
och anvisar gränsvärden för
bensin, aceton och metanol.
Idag vet vi dock att nuvarande
gränsvärden är osäkra genom
samverkanseffekter
(cocktaileffekter) mellan
många kemiska ämnen.
Nordiska Ministerrådet anser
att tidigare ”säkra nivåer” skall
sänkas med 90 %. Detta
kommer att få långtgående
följder för vilka halter och
gränsvärden som kan tolereras.
	  
Att Unilever och andra
margarintillverkare lyckats få
många dietister och
kostrådgivare, samt inte minst
Livsmedelsverket, att
propagera för en
kemiskt/tekniskt tillverkad
smörimitation är en gåta.
Tidigare avlönades
Livsmedelsverkets
”kolesterolexpert” av
margarinindustrin, och då
hördes margarinets lov och den
grundlösa varningen för
”mättade fetter” och
”kolesterol” från
Livsmedelsverket. Ingen tanke
på att vårt förnämsta livsmedel
– modersmjölk – är rik på både
mättade fetter och kolesterol.
 
För något år sedan skrev jag ett
brev till Livsmedelsverket, att
man med sina varningar för
mättat fett borde låta
konstruera en liten apparat som
ammande kvinnor kunde
använda i hemmet för att ta
bort mättade fetterna och
kolesterolet från
modersmjölken. De svarade att
modersmjölken är riktigt
anpassad till det lilla barnets
behov. Jag frågade då vid
vilken ålder de mättade
fetterna och kolesterolet blir
farliga för barn, eftersom man
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varnar för dessa ämnen när det
gäller mat i förskolor i och
med att man rekommenderar
margarin. De svarade dock
aldrig på detta.
	  
Idag borde detta felaktiga och
förlegade synsätt hos
Livsmedelsverket och
dietistkåren vara till ända, då
flera propagandaröster för
margarin gått i pension. Men
tyvärr lever myterna om
margarinets förträfflighet och
bilderna av de böljande
rapsfälten fortfarande kvar hos
en del dietister och anställda
vid Livsmedelsverket.
 
Föräldrar och skolpersonal
måste rensa ut margarinerna
från förskolan och
grundskolan/gymnasiet en
gång för alla.
 
______________________________________________
	  

Att läsa:
	  
	  

	  
Göran	  Petersson
 

1.    Göran Petersson
är biträdande
professor i
kemisk
miljövetenskap
vid Chalmers
Tekniska
Högskola. Han
har gjort en
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jämförelse
mellan smör och
margarin:

 
 

Se:
 
 http://publications.lib.chalmers.se
/records/fulltext
/local_130971.pdf
	  
samt
 
http://publications.lib.chalmers.se
/records/fulltext
/local_155237.pdf
 
Fler rapporter om kost och
hälsa av Göran Petersson finns
att hämta på:
 
http://www.chalmers.se
/chem/SV/amnesomraden
/kemisk-miljovetenskap
/personal/goran-petersson
 
_______________________________________________________
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Livsmedelsverket
beskriver
margarintillverkning

 
Livsmedelsverket har beskrivit
margarintillverkning och anger
att fettmassan/oljan blandas
med:
 
Extraktionsbensin (hexan)
Fosforsyra
Lut
Blekmedel
Nickelkatalysator (vid
härdning)
Natriummetylat (vid
omestring)
Lösningsmedel från
fraktionering
 
	  
Föroreningar som får
förekomma i margariner:
Bensin (hexan)
Nickelrester (vid härdning)
Metanol (vid omestring)
Kemikalier från båttankar
 
Källa: Livsmedelsverkets
yttrande som svar på
skrivelse den 8 sept 2000
(dnr 1:287/00)
	  
Yttrandet finns att hämta på
min hemsida
www.gunnarlindgren.com
under fliken Matfett. Där finns
också annat viktigt material.
	  

På nätet finns också en
intervju som
Kostdoktorn.se, Andreas
Eenfeldt, gjord med mig,
där jag berättar om
margarintillverkning:

1.

Gunnar Lindgren om
margarin - YouTube 
(klicka)
	  

Så tillverkas Lätta och Becel  

19 av 26 2012-10-31 11:10



	  
2.      Som kuriosa kan vi

titta på ett inslag från
filmarkivet. Där
försöker Arla 1977
bemöta margarinsidans
framgångsrika
propaganda!
	  

h4p://www.filmarkivet.se/sv/Film/?movieid=586&returnurl=h4p://www.filmarkivet.se/sv/Sok/?q%3d
%26categoryid%3d16
	  
	  
______________________
	  
	  

MargarinfeIerna
blandas	  med
oerhört	  farliga
kemikalier
 
För att läsaren skall förstå
farligheten och riskerna med
de kemikalier som används av
margarinindustrin har följande
uppgifter hämtats angående
giftighet, skador och risker.
Det gäller ämnet
natriummetylat som används
vid omestringen. Ett normalt
svenskt margarin har blandats
med detta farliga ämne. Vi
talar om framställning av
livsmedel.
 

International Chemical Safety Cards
Natriummetylat ICSC: 0771

Natriummetoxid
natriummetanolat
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CH 3 ONa
molekylmassa: 54,0

ICSC # 0771
CAS # 124-41-4
RTECS # PC3570000
FN # 1431
EG # 603-040-00-2
11 oktober 2006 Validerad

Typer av fara /
EXPONERING Akut fara / symptom FÖREBYGGANDE FÖRSTA HJÄLPEN /

BRAND

BRAND
Mycket brandfarligt. Många
reaktioner kan orsaka brand
eller explosion.

Inga öppna lågor, INGA gnistor
och rökning. Ingen kontakt med
vatten.

Inget vatten. INGA
vattenhaltiga medel. Torrt
pulver. Torr sand.

EXPLOSION
Finfördelade partiklar bildar
explosiva blandningar med luft.

Förhindra avsättning av damm,
slutna system, damm
explosionssäker elektrisk
utrustning och belysning.

Vid brand: kyl tunnor, etc,
genom besprutning med vatten
men undvik kontakt ämnet med
vatten.

EXPONERING Förhindra spridning av damm!
UNDVIK ALL KONTAKT!

UNDER ALLA FALL
Kontakta läkare!

• INANDNING

Halsont. Hosta. Brännande
känsla. Mödosam andning.
Andnöd. Symptomen kan vara
fördröjda (se not).

Punktutsug. Andningsskydd. Frisk luft, vila. Halv-upprätt
läge. Konstgjord andning kan
behövas. Sök omedelbart
läkarvård.

• HUD

Rodnad. Smärta. Allvarliga
brännskador.

Skyddshandskar. Skyddskläder. Avlägsna förorenade kläder.
Skölj huden med mycket vatten
eller dusch. Sök omedelbart
läkarvård.

• ÖGON

Rodnad. Smärta. Frät- och
brännskador

Visir och skyddsglasögon i
kombination med
andningsskydd.

Skölj med rikligt med vatten (ta
bort kontaktlinser om lätt
möjligt). Sök omedelbart
läkarvård.

• FÖRTÄRING
Halsont. Brännande känsla i
halsen och bröstet. Chock eller
kollaps.

Ät, drick eller rök under arbete. Skölj munnen. Framkalla INTE
kräkning. Sök omedelbart
läkarvård.

SPILL BORTSKAFFANDE LAGRING FÖRPACKNING &
MÄRKNING

Avlägsna alla antändningskällor.
Utrym riskområdet! Konsultera en
expert! Personlig skyddsutrustning:
komplett skyddskläder inklusive
sluten andningsapparat. Täck utspillt
material med torr sand. Samla spill i
torra täckta plastbehållare. Försiktigt
samla resten, ta sedan bort till säker
plats. Tvätta inte bort i avloppet.

Kyl. Torka. Brandsäker. Separerade
från starka oxidationsmedel, starka
syror, livsmedel och foder. Väl stängd.

Lufttätt. Obrytbar förpackning, sätta
brytbar förpackning i slutna okrossbar
behållare. Transportera inte med mat
och foder.
F symbol
C symbol
R: 11-14-34
S: 1/2-8-16-26-43-45
UN Riskklass: 4,2
FN sekundärfaror: 8
UN Förpackningsgrupp: II
Signal : Fara
Flame-Corr
uppvärmning kan orsaka brand
Orsakar allvarliga frätskador på hud
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och ögon

SE VIKTIG INFORMATION OM TILLBAKA

ICSC: 0771
Framställts i ramen för samarbetet mellan det internationella programmet för kemikaliesäkerhet och
kommissionen av Europeiska gemenskapernas (C) IPCS CEC 1994. Inga ändringar till den internationella
versionen har gjorts förutom att lägga till OSHA PEL, NIOSH fat och NIOSH IDLH värden.

International Chemical Safety Kort
Natriummetylat ICSC: 0771

Viktig Data
Aggregationstillstånd; UTSEENDE:
vitt hygroskopiskt pulver FYSISKA faror:
dammexplosion möjligt om i pulver-eller
granulatform, blandat med luft. KEMISKA
FAROR: Uppvärmning kan orsaka våldsam
förbränning eller explosion. Reagerar häftigt
med vatten producerar brandfarliga metanol
och frätande natriumhydroxid. Ämnet kan
självantända vid kontakt med fuktig luft.
Ämnet är ett starkt reduktionsmedel och
reagerar häftigt med oxidationsmedel. Ämnet
är en stark bas, reagerar den våldsamt med
syra och är frätande. Angriper många metaller
som bildar brännbara / explosiva gas (väte - se
ICSC 0001). Gränsvärden: TLV som inte är
etablerade. MAK inte fastställts.

Exponeringsvägar:
. Allvarliga lokala effekter av alla
exponeringsvägar INANDNING risk: En
skadlig koncentration av luftburna partiklar
kan nås snabbt vid spridning EFFEKTER AV
korttidsexponering: Ämnet är frätande för
ögonen, huden och luftvägarna. Frätande vid
förtäring. Inandning av aerosol kan orsaka
lungödem (se not). Medicinsk observation är
indicerad. EFFEKTER AV långvarig eller
upprepad exponering:

	  

FYSIKALISKA
EGENSKAPER

Smältpunkt (sönderdelas): 127 ° C
Densitet: 1,3 g / cm ³
Löslighet i vatten: reaktion

Självantändningstemperatur: 70-80 ° C
Explosionsområde, vol% i luft: 7,3 till 36

MILJÖ
DATA

ANMÄRKNINGAR

Reagerar häftigt med brandsläckningsmedel såsom vatten. Symtomen vid lungödem ofta inte blir uppenbar förrän ett
par timmar har gått och de förvärras av fysisk ansträngning. Vila och medicinsk observation är därför viktigt.
Omedelbar administrering av en lämplig inhalationsterapi av en läkare eller en person som av honom / henne, bör
övervägas. Skölj förorenade kläder (brandrisk) med mycket vatten. Andra UN-nummer är UN1289
natriummetylatlösning i alkohol, riskklass: 3, sekundärfara: 8, Förpackningsgrupp II, III.

Transport Emergency Card: TEC (R)-42GSC4-II + III
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Sjukdomsskapande
myndigheter

Skolborgarrådet i Stockholm

fick backa för ett smöruppror
när kommunen, liksom många
andra kommuner, antog ett nytt
kostdirektiv efter
Livsmedelsverkets
rekommendation. Barnen
skulle dricka lättmjölk och
Bregott skulle ersättas av
lättmargarin.
Det blev oftast Becel, det
hälsoskadligaste av dem alla, i
trots av Unilevers
hälsopåståenden. Det
innehåller alltför mycket
omega 6-fettsyror. Vi behöver
både dem och omega 3, men i
dag är proportionerna i kosten
fel och det är
inflammationsdrivande.

För mycket fett i
allmänhet och mättat i
synnerhet är ohälsosamt hävdar
Livsmedelsverket, med föga
vetenskapligt stöd. Därför ska
vi äta fleromättade fetter. Men
de innehåller för mycket
omega 6, oxiderar lätt,
härsknar och har inte de
långkedjade fettsyror vi
behöver och inte kan
syntetisera själva. Därtill har
margarinerna processats så
hårdhänt att de blivit
ohälsosamma, och det finns
inte mycket kvar av känsliga
näringsämnen.
Livsmedelsverket har hävdat
att man hade tusentals studier
till stöd för sina varningar för
mättat fett, men presenterade
aldrig vilka. När man till slut
tvingades göra en lista på 72
forskningsrapporter, visade
Uffe Ravnskov och elva andra
forskare att bara två av
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rapporterna gav visst stöd,
resten kunde det ej. Elva
handlade överhuvudtaget inte
om saken.

Det är en myt att vi blir
feta av att äta fett. Det ger en
naturlig, långvarig
mättnadskänsla. Vi behöver
inte räkna kalorier. Däremot
bryts kolhydrater ned med
hjälp av insulin, och
överskottet lagras som fett.
Sedan den fettsnåla kosten fick
fotfäste på 1980-talet har
fetman dubblerats i Sverige
och USA. Birgitta Strandvik
har visat i sin forskning att små
barn behöver mycket fett för
sin växande hjärna.
Livsmedelsverkets råd att vi
ska öka intaget till 55 procent
kolhydrater i kosten skapar
sjukdom och stora
sjukvårdskostnader. Vi får
diabetes och hjärtproblem.
Diabetes kostar tio miljarder
kronor om året.

Läkemedelsverket orsakar
också stora sjukvårdskostnader
genom att med sina råd stödja
en annan myt som hänger
samman med fettskräcken.
Förhöjt kolesterol skulle ge
ökad risk för hjärtproblem.

Men Uffe Ravnskov har i
bok efter bok visat att det inte
stämmer. Att sänka
kolesterolnivån med statiner
ger kraftiga biverkningar och
läkemedelsindustrin höga
vinster. Kolesterol är ett ämne
som kroppen behöver för sin
metabolism och själv
producerar, om det skulle råda
brist. Att försöka hindra det
kan ge skador.
I snitt 1 000 personer om året
dör av influensa.
Massvaccineringen mot
svininfluensan beräknas gett 60
färre döda. När jag följde
tidningarna då syntes de döda
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av vaccinbiverkningarna ha
varit lika många som de som
dog av svininfluensan. Länder
som inte vaccinerade hade inte
högre dödlighet. Men vi har
fått ett par hundra
narkolepsifall och ett hundratal
med andra svåra kronisk
neurologiska sjukdomar. Enligt
Socialstyrelsen kommer
hälften av narkolepsifallen inte
kunna arbeta.
Nu har på regeringens
uppdrag upphandlats en ny
pandemigaranti med ett vaccin
av samma typ för en kostnad
av 1,5 miljarder kronor
återigen. Med industriintressen
och myndigheter
sammanblandade, med
prestigelåsningar och med
forskning som är långt ifrån
oberoende har medborgaren all
anledning att vara skeptisk mot
tvångsstyrning med officiella
hälsopåståenden.
Sjukvårdskostnaderna har
eskalerat. Man kan undra hur
mycket av dem som har
skapats av systemet.
Hans Sternlycke
___________________
Mitt tips:
Ni som inte har
Miljömagasinet bör prova
tidningen ett halvår (26
nr). Sätt in 175 kr på pg
2427-3 eller maila
prenumeration@miljomagasinet.se.
Ange provprenumeration
(eller gåvoprenumeration).
 
	  
	  
Gunnar	  Lindgren
Starrkärr	  210,	  446	  95	  Älvängen
Tfn	  0303-‐745073,	  070-‐5679054
gunnar.lindgren@ale.mail.telia.com
www.gunnarlindgren.com
h4p://www.alterna;vjournalen.se/ooljat
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