
Statisztika...
(Vmari, 2010.08.07 07:21) 

Mostanság statisztikával bizonyítják a "beltartalom" milyenségét, én még emlékszem a kertben 
növő nyári bordó boralmára, a rózsák közti arany parmenre, a féltve őrzött franciabarackra, a 
gyönyörű sárgabarackra (gyerekkoromban nem is láttam olyan kis szerencsétlen apró gyümölcsű 
sárgabarackot, amit most a piacon árulnak lekvárfőzésre...), az apró fehérhúsú és plöttyedten is 
isteni aratókörtére! 
Nekem a csúcs a kert végében álló matuzsálem körtefa volt, amin hatalmas körték termettek 
szeptemberben. Volt vagy félkilós egy-egy gyümölcs, hófehér hússal, gusztusos zöld héjjal, 
rengeteg lével, hmmm...
De jó volt látni ezt a filmet! Köszönöm.:-)

Válasz 

Az emlék ingatag
(Lehámozod a semmit?, 2010.07.27 22:36) 

Kedves Szakértők!
Ha valaki pontos, hiteles adatokat tudna az előző hozzászóláshoz csatolni, megköszönném!
Statisztikai irányok aligha, de egyes számok kissé változhatnak. Sokan éppen ezekbe kötnek bele. 
Legyenek ők is kielégítve.
De a világ rendje ez: - ltsd. történelem - csak kevesen tesznek, sokat, a sokakért.

Borsi István 

Válasz 

Lehámozod a semmit?
(Add tovább!!!, 2010.07.27 22:27) 

Saját élményem, hogy egy éve, a Magyar Természetgyógyászok kongresszusán hallottam (most 
kivonatként közlöm!) a Mezőgazdasági Minisztérium megbízásából lezajló kontrollról. Ha emlékem 
nem csal, a Gödöllői Agrártudományi Egyetem által 
- 1964-ben végezték az első, átfogó beltartalmi vizsgálatot, minden termesztett kultúrnövénynél. 
Ez, a kiinduló anyag.
Ha jól emlékezem, 2006(?)-ban tették ismét, vitaminok, aminósavak, ásványi anyagok 
összehasonlításával.
Azért, évek múltán mégis csak megtudtuk.

Jó, hogy ültem!

Az összehasonlító elemzés

min. 15 %, átlagosan kb. 30-35%, de a negatív csúcs, 90% BELTARTALMI CSÖKKENÉST 
állapított meg.

Nem csoda, hogy nem szívesen szellőztetik eme híreket, mert a gabonaféléknél mintegy fele, a 
burgonyának csaknem teljes (90%) táplálék beltartalma ELVESZETT!
Helyette, kaptunk szépnek tetszőt, mely nyakig ült a műtrágyákban és a vegyszerekben.
Micsurintól a génmanipulálókig mindenki megszabja, hogy milyen legyen az a növény, (és állat). 
A Jóisten pedig tarhatja hét közepén is a pihenőnapot?
/Néhányan mentették meg a magyar szürkemarhát, szemben a politikai nyomással, 
megfélemlítéssel./
Végre látjuk, hogy az megérte.
.



Sok viszonylatban már letellett a 24. óra.
Nekünk már annyi.
De vannak gyerekeink, unokák, kik még élni is akarnak!

Borsi István

Válasz 

Zolinak
(Fritzi, 2010.07.24 18:15) 

Ez nagyon értékes információ. Ilyeneket tegyél föl minél többet.

Válasz 
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