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OM VOSSAFÅR SALAMI MED LAKTOSE 

 
Jeg returnerer herved en pakke med Vossafår Salami som jeg kjøpte etter å ha fått dette produktet 
presentert på en demonstrasjonsstand på OBS/Coop på Krokstadelva fredag 4.6. 

Jeg gjorde oppmerksom på at jeg ikke ville spise brødet salamien ble servert sammen med, fordi jeg 
har laktoseintoleranse og ikke kunne være sikker på om det inneholdt laktose. Lite ante jeg at 
salamien inneholder laktose. Damen som presenterte salamien sa ingenting om dette. Dvs at hun 
enten var likeglad eller ikke kjente produktet hun presenterte godt nok. Begge deler er like ille. 

 
Jeg er så intolerant at jeg ikke tåler noe melkesukker overhodet. Inntil jeg leste innholdsdeklarasjonen 
på Vossafår Salami, skjønt jeg ikke hva som hadde gjort meg dårlig, fordi jeg ikke drømte om at noen 
kunne finne på å putte laktose eller melkesukker i salami. 

 
Jeg og andre med laktoseintoleranse vil selvfølgelig ikke kjøpe produktet deres, med mindre dere 
finner et annet søtstoff enn laktos. Dette vil også være en fordel for dere, fordi da vil flere kjøpe 
produktet. Slik det er nå, vil vi måtte holde oss langt unna Vossafår Salami. 

 
Jeg er i tillegg skuffet over at dere tilsetter laktosei et produkt som vi med laktoseintoleranse tidligere 
har kunnet spise uten å bekymre oss. Dere gjør med dette livet enda litt vanskeligere for oss, fordi 
spekemat generelt har vært trygg mat og fordi det allerede er mange ting vi ikke kan spise. 

 
Pga dette, har vi nå fått enda en produktgruppe, nemlig all salami, som vi må unngå, hvis vi ikke har 
mulighet for å lese varedeklarasjonene. Vi får bla problemer når slike produkter serveres av andre 
eller befinner seg på frokost- eller lunsjbord på restauranter og hoteller. Som regel er det ingen å 
spørre eller det er slitsomt alltid å måtte spørre hva maten inneholder. Spesielt gjelder dette produkter 
som dette, hvor det i utgangspunktet er usannsynlig at det skal forekomme laktose. Vi møter også 
manglende forståelse og kunnskap, noe deres demonstrasjonsdame er et illustrerende eksempel på. 

 
Med hilsen 
Lill Sæther 


