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Hälsorörelsen, Riksförbundet Hälsofrämjandet RHF och Svenska Vegetariska 
Föreningen SVF, som verkar och verkat för mer frukt och grönt i svenskarnas kost 
under årtionden har med glädje sett att svenskarna nu successivt äter mer 
grönsaker, baljväxter och frukt. Det som gör oss oroliga är att allt fler 
forskningsrapporter pekar på att dessa produkter börjar tappa näringsinnehåll på 
grund av odlingssätt. Till detta kommer "myglet" med importerad frukt - Smart-
Fresh - som ger frukten extremt lång hållbarhet.  
 
Preparatet Smart-Fresh har sitt ursprung i blomsterindustrin, där det används för 
att ge snittblommor längre hållbarhet. Det amerikanska företaget Agrofesh har fört 
"inovationen" till fruktindustrin, som naturligtvis jublar över att kunna erbjuda 
"fräsch" frukt under hela året. Men den "fräscha" frukten är inte så läcker som den 
ser ut. I vissa fall kan den vara upp till ett år gammal, där den ligger i butiken. 
Frukten kan se perfekt ut på utsidan, men den förlorar sitt nyttiga innehåll under 
förvaringen enligt vår uppfattning.  
 
Vi har fått många frågor om detta och vill nu vända oss med några samvetsfrågor 
till er.  
 
- Säljer ni i era butiker Smart-Fresh frukt? Om så är fallet, redovisar ni då att 
frukten är Smart-Fresh behandlad?  
- Det är viktigt att konsumenten vet vad man betalar för i butiken och vad det man 
köper betyder för t.ex. barnens hälsa. Ingen har visat att Smart-Fresh behandlingen 
är ofarlig. Ingen har visat hur Smart-Fresh påverkar näringsinnehållet i frukten.  
- Vad har denna blomsterindustriprodukt för långtidsinverkan när den tillförs vår 
mat.  
 
Hälsorörelsen ser allvarligt på denna manipulering av vår mat och vill ha svar på 
dessa frågor för att våra medlemmar och 300 000 läsare av Hälsa skall veta vad de 
köper till sig själv och sina barn.  
 
Sveriges fruktodlare och KRAV har sagt nej till Smart-Fresh.  
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