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Sprzedawali
•
SZC
J
polską ,
aziczyznę
. jak pracownik pyta szefa, czy na pewno "ma przerobić dzikie kaczki na
katarzyna.wojtowicz@nowydzien.pl
bażanty". Kiedy weterynarze sprawdzili zawartość poporcjowanego mięEuropejscy smakosze wiedzą, za co
cenić polską dziczyznę: jest smaczsa, okazało się, że fałszowano także
na, zdrowa, aromatyczna.
Co roku
inne gatunki dziczyzny, np. muflony przerabiano na sarny. Kilkakrotsprzedajemy
za granicę całe tony
nie zamrażano i rozmrażano mięso
mięsa saren i dzików. Aż tu nagle taki cios! Chciwi niemieccy biznesmeoraz fałszowano daty jego przydatności do spożycia, więc dziczyzna
ni, żeby zwiększyć swoje zyskl, do
pysznego mięsa, które sprowadza- . szybko gniła i śmierdziała.
Wśród ton mięsa wycofywanych
li z Polski, dodawali mięso szczurów!
Tak Wymieszane sprzedawali wpoteraz z niemieckich supermarketów
są dwa produkty pochodzące z Polstaci kiełbas i pasztetów.
ski. Ze sklepowych półek usunięto
To tak, jakby ktoś do naszej słynczęść z 18 kg kości i sarny i 56 kg
nej żubrówki dolewał wody brzozoschabu dzika. Wyprodukowawej i oferował zachodnim konesełaje w Wałbrzychu firma HunNiemieccy smakosze
ter Wild, która częściowo należy do Berger Wild.
są szoku. Wich'
Zastanowiło
nas,
ulubionych pasztetach
czy to nie onasprze. odkryto szczurze mięso
dała nieświeże
rom. Sprawa szybko by się wydała,
mięsa. - Te proa nasz produkt miałby zszarganą opi- . dukty sprzedanię. Tak wlaśnie stało się w Niemliśmy Niemczech. Największa niemiecka firma
com już rok teprzetwarzająca
dziczyznę Berger
mu. Nie mamy
Wild zachwalała swoje rodukty j amożliwości skla-

do parlamentu
Włochy
Skandal we Włoszech: premier
Silvio Berlusconi i jego Dom
Wolności dogadują się przed
wyborami z neofaszystami!
Wśród kontrowersyjnych
sojuszników szefa rządujest min.
wnuczkafaszystowskiego przywódcy Włoch Mussoliniego
Aleksandra. W imię czystości
rasy chce wyrzucić z kraju
imigrantów AS
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Dania
Usunęli go z samolotu
za żart o bombie
~

Katarzyna Wójtowicz
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wiatowy lekarz weterynarii w Wałbrzychu .. '
- Nie ma mowy
o żadnym
szwindlu.
Mięso, które wysłaliśmy do
Niemiec, było prawdziwą zdrową i świeżą dziczyzną - zapewnia ..
też Agnieszka Musiałkiewicz, pełnomocnik firmy z Wałbrzycha.
Niemieckie slużby weterynaryjne wzięły się do badania dziczyzny
z magazynów w Niemczech. Okazuje się, że jedna trzecia produktów
nie nadaje się do spożycia, bo odkryto w nich bakterie colli i salmonellę. Berger Wild ogłosiła niewypłacalność, a 80-osobowa załoga straciła pracę. Agnieszka Musiałkiewicz
uspokaja, że zakład
Polsce nie
upadnie, aj ego 150 pracowników nie
pójdzie na bruk, ale już wiadomo, że
~ w połowie kwietnia firma zostanie
sprzedana. Afera na pewno też za- .
szkodziła sławie naszej dziczyzny.
- Od szefów dużych firm przetwórcz ch w Niemczech iFrancii.wiem

Policja najpierw usunęła z samo- .
lotu, a później na krótko zatrzymała 32-letniego Duńczyka, który
wchodząc na pokład maszyny, zażartowal o bombie. Załoga samolotu skontaktowala się ze służbami bezpieczeństwa
na lotnisku
wstolicy.Oanii> Uznano to za żart,
ale nie mówi się takich rzeczy w dzisiejszych czasach - skomentował
rzecznik policji. KAW', PAP
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Stany Zjednoczone
Dal prawie 3 miliony
dolarów za stare zdjęcie
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Za to zdjęcie zapłacono fortunę
Unikalne kolorowe zdjęcie z 1904 r.
zrobione przez pioniera fotografii Edwarda
t .ch n an nimo-

r~~

HJli:l1/Jy
zszarganą Oplnię. Tak właśnie stało się w Niemczech. Największa niemiecka firma
przetwarzająca
dziczyznę Berger
Wild zachwalala swoje produkty jako "wyśmienite delicje". Tymczasem
do pasztetów i kielbas dodawała mięso ze szczurów. Ten horror wyszedł
najaw, kiedy prokuratura sprawdziła zawartość służbowych maili krążących między pracownikami.
Na trop afery władze wpadły przypadkiem. Podczas rutynowej kontrołijeden z inspektorów uslyszat;
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dukty sprzedaliśmy Niemcomjuż rok temu. Nie mamy
możliwości skladowania mięsa,
dlatego natychmiast po rozbiórce wyjechało ono za zachódniągranicę.
I to na pewno
świeże i zdatne do
spożycia - zapewnia Andrzej Bielar-

~ w połowie kwietnia firma zostanie
sprzedana. Afera na pewno też za- .
szkodziła slawie naszej dziczyzny.
- Od szefów dużych firm przetwórczych w Niemczech i Francji wiem,
że teraz polska dziczyzna bardzo źle
się sprzedaje: Będziejeszcze gorzej,
bo po tym skandalu eksperci unijni
żądają wprowadzenia dodatkowych
badań bakteriologicznych
dziczyz.ny - mówi Krzysztof Klimczak, jeden z byłych współwłaścicieli
BerKarl Berger - szef firmy, która
ger Wild działający od wielu lat
w branży. iii
nafaszerowała dziczyznę szczurami

Kolejne szokujące zdjęcia z Iraku
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Matołek
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Za to zdjęcie zapłacono fortunę
Unikalne kolorowe zdjęcie z 1904 1:
zrobione przez pioniera fotografii Edwarda Steichena anonimowy kolekcjoner kupił za 2,9 mln
dol.! To dwarazywięcej niżzapłacił właściciel poprzedniego najdroższego zdjęcia, które zostało
sprzedane za prawie 1,3 mln dol.
Fotka o wymiarach 4lx48 cm została sprzedana na aukcji w No. wym Jorku, czyli tam, gdzie ponad 100 lat temu powstała. AS
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Litery, które ułożą się IN. hasło, oznaczyliśmy nurnerami. Wpiszje w diagram poniżej. Hasło, które w ten sposób ułożysz, prześlij SMS-em. Jutro
wylosujemy zwycięzcę, który dostanie 250 zł! Troje czytelników wygra
po 100 zł! Nazwiska laureatów opublikujemyw poniedziałek. Wewtorkowej krzyżówce 250 zł zdobył Jacek
Sikora - Libląt. Po 100 zł otrzymują: Henryk Płaska - Piaski, Krzysz-
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. Australijska t'elewizja ujawniła
szokujące fotografie, na których
widać, jak amerykańscy żołnierze maltretują i poniżają seksualnie irackich więźniów, m.in.
zmuszając ich do masturbacji.
Podobnyćh zdjęć wykonanych

w bagdadzkim więzieniu Abu
Ghraib w 2003 r.jest ponad 100.
Zdjęcia pochodzą z tego samego
źródła co obrazy pokazane w kwietniu 2004 r. przez amerykańską telewizję CBS i publikowane potem
na całym świecie. AS, BBC
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tof Jakubowski - Tychy, Małgorzata

Długosz -Słupsk.
Gratulujemy!
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Akihito

wietrza
do płuc ~

Rozwiąż krzyżówkę
i do jutra do godz. 15
prześlij hasło SMS-em
pod numer
(koszt: 2,44 zł z VAT).
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Joseph, reżyser
filmu Posłaniec
miejsce cudu
wodno-winnego
zniemczony
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kraina ze
stolicą Polski
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poruidorowa
z ryżem

księstwo z Monte
Carlo (pisownia
niespolszczona)
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