Roep om duidelijkheid over herkomst wordt sterker

Etikettering voor Brits varkensvlees
In het Verenigd Koninkrijk is veel commotie ontstaan rondom de
onduidelijke etikettering van varkensvlees, inclusief bacon en
ham. Het komt namelijk voor dat geïmporteerd varkensvlees wordt
verkocht met het label ‘produced in Britain’ terwijl er elders op
de verpakking in kleine letters ‘produced using pork from the UK,
Denmark, Holland or Sweden and packed in the UK’ staat. De Britse
supermarkten staan daarom onder grote druk om de consument via
het etiket beter te informeren over de herkomst van het voedsel. De
vraag naar eenduidige origine-labels sluit aan bij de steeds luider
wordende politieke oproep om meer Britse producten te kopen,
onder het devies ‘Buy British’.
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