Svar fra Gilde 25 May 2012
Emne: Ad: Re: Ad: Gildes dårlige utvalg av produkter uten laktose
Hei igjen Lill.
Vi ser at stadig flere forbrukere ønsker seg produkter uten melk. Gilde ønsker naturligvis å lytte til forbrukernes
ønsker og derfor har vi for flere år siden utviklet en egen melkefri serie: Go' og Mager. I den serien finnes,
foruten bacon, svinekjøttdeig, hamburgere og salami der også standardproduktene er melkefrie, både
kjøttkaker, leverpostei, servelat, grillpølser, kjøttpølser og wienerpølser uten melk. Disse produktene har
vært på markedet en del år og vi har erfaring med at mange forbrukere foretrekker dem.
I tillegg til disse har vi også endel nye produkter uten melk som er under utvikling, disse vil komme i butikk i
2013. Dessuten har vi jo en stor produktportefølje som er melkefri - spekemat, deiger, hamburgere,
koteletter, strimlet kjøtt, biffer og det meste av kjøttpålegget er melkefritt.
Ønsker deg en fin pinsehelg:-)
Med vennlig hilsen
Lisbeth
Nortura Forbrukersenter
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Emne
Re: Ad: Gildes dårlige utvalg av
produkter uten laktose

Til Gilde 22.4.2012
Gildes dårlige utvalg av produkter uten laktose
Jeg har laktoseintoleranse og har startet en hjemmeside www.laktosefritt.no hvor jeg bl.a. kontakter
produsenter, restauranter og matvarekjedene for å undersøke utvalget av laktosefrie varer og produkter. Jeg
tar opp utilstrekkelig merking, i tillegg til unødig bruk av melk og melkeprodukter i matvarer og medisiner.
Hensikten er å bidra til å gjøre det enklere å leve med laktoseintoleranse.
Jeg har skrevet følgende om dere på hjemmesiden og på min Facebookside i dag:
«Gilde er en stor produsent av kjøttvarer, men er utrolig dårlig på «varer uten….» mye dårligere enn andre,
mindre produsenter. I tillegg er det vanskelig å finne frem til en samlet oversikt over produkter tilpasset kunder
med matallergier eller matvareintoleranse på Gildes hjemmesider. De har en peker kalt Allergisøk, men hva
kommer man til da? Mulighet for å skrive stikkord. Ingen treff. «Vis Allergisøk» og avkrysning for laktose og
pølser viste fire treff, tre pølsetyper og stjernebacon (!) Deiger og farser ga ingen treff! Er ikke engang
karbonadedeigen eller kjøttdeigen til Gilde laktosefri? To treff på leverpostei var litt mer oppløftende.
Kan vi håpe på en forbedring både når det gjelder utvalg og søkbarhet for matallergikere og matvareintolerante
på hjemmesiden? Gilde plasseres i Skammekroken.»
Jeg setter dere i skammekroken på min hjemmeside, men håper på positivt svar.
Mvh
Lill Fanny Sæther
lills@ther.oslo.no
www.laktosefritt.no
Facebook: laktosefritt

