
Margarin överlägsen vinnare av Årets matbluff

Lättas palmoljebluff fick över hälften av rösterna, som dessutom var rekordmånga.

Vinnare av antipriset Årets matbluff blev bordsmargarinet Lätta. Det fick 17 606 av de drygt 30 000 avlagda rösterna, vilket innebar en
förkrossande segermarginal. Närmsta utmanaren fick endast drygt 5 000 röster.

– Lätta är ett väldigt känt varumärke, som många har en relation till. Därför tror jag att det sticker desto mer i ögonen på folk att de bluffar på
det här sättet, säger Äkta varas verksamhetsledare Björn Bernhardson.

Mer palmolja än raps
På förpackningen lyfter tillverkaren på flera ställen fram rapsolja, i både text och bild. I själva verket innehåller den dock mer palmolja än raps,
vilket endast framgår med liten text i ingrediensförteckningen på produktens baksida.

– Det är uppenbart att tillverkaren vet att konsumenter av olika skäl inte vill köpa palmolja. Därför undviker man in i det längsta att nämna
detta, säger Björn Bernhardson.

På förpackningen lyfts även kärnmjölk fram, vilken endast utgör fem procent av innehållet. Lätta tillverkas av företaget Upfield, som nyligen
köpte det klassiska margarinvarumärket från Unilever.

Stort intresse för antipriset
Intresset för årets antipris har varit mycket stort. Antalet röstande, 30 680, var nästan dubbelt så många som året innan (15 514). Också
antalet nomineringar, 120 stycken, slog förra årets toppnotering på 65 stycken. Utmärkelsen har också uppmärksammats stort i ett antal olika
medier.

FAKTA
Lätta Original, ingrediensförteckning
Vatten, palmolja*, rapsolja (18%), kärnmjölk (5%), modifierad stärkelse, salt (1,5%), emulgeringsmedel (mono- och diglycerider av
vegetabiliska fettsyror, solroslecitin), konserveringsmedel (kaliumsorbat), syra (mjölksyra), naturlig arom, vitamin A och D. *=spårbar och
hållbart certifierad

Äkta varas motivering
Det klassiska lättmargarinet Lätta stoltserar med rapsolja och kärnmjölk på flera ställen på förpackningen: "Gjord med svensk raps och
smakrik kärnmjölk". Dessutom är den dekorerad med rapsblommor. Man lyfter också fram att margarinet är tillverkat i Sverige. Först i den
finstilta texten på baksidan kan man läsa att den största ingrediensen, utöver vatten, är den betydligt mer långväga och av både miljö- och
hälsoskäl ifrågasatta palmoljan.

Omröstningen
Röstresultat (totalt 30 680 röster):

1. Lätta Original, 17 606 röster
2. Glacéau (Coca Cola) Smartwater, 5 338 röster
3. Oatly Havregurt naturell, 4 266 röster
4. Garant Ekologisk kallpressad grönsaksjuice, 1 769 röster
5. Festis Guanabana pineapple, 1 701 röster

Vem som helst har kunnat nominera produkter under hela 2018. I år kom det in 120 stycken. Av dessa har Äkta vara med hjälp av en jury valt
ut fem finalister. Vinnaren har sedan röstats fram av allmänheten på Äkta varas hemsida under perioden 14-21 januari.

I juryn satt:

Björn Bernhardson, grundare och verksamhetsledare Äkta vara
Jan Bertoft, generalsekreterare Sveriges Konsumenter
Christina Möller, matprofil och ledamot i Äkta varas styrelse
Mats-Eric Nilsson, författare, journalist och grundare av Äkta vara
Anette Rosvall, kokbokskreatör och skribent

Årets matbluff delas ut av Äkta vara. Antipriset delades för första gången ut för år 2015. I år är fjärde gången.
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Konsumentföreningen Äkta vara jobbar för ärligare mat och för att underlätta för konsumenter att göra medvetna val. Vi jobbar också för mat utan
tillsatser, bland annat med märkningen Ä-märket. Läs mer på www.ä-märket.se och www.aktavara.org.


