Rats sold
as
polish
venison
European foodies know what to
appreciate about Polish venison: it is
tasty, healthy, aromatic. Every year, we
export tons of roe deer and wild boar
meat. And all of a sudden a blow like
that! Greedy German businessmen, in
order to increase their profit, mixed the
delicious venison imported from Poland
with rat meat! Later, they sold it in the
form of sausages and pâtés. It is the
same as if somebody added birch water
to our famous żubrówka and offered it
to western connoisseurs. It would be
discovered quickly and our reputation
would be tarnished. It is what happened
in Germany. The largest German venison
processing company, Berger Wild, had
been advertising its products as the
“finest delicacies”. In reality, sausages
and pâtés were supplemented with rat
meat. This horrific practice was revealed
after the public prosecutor’s office
examined the business emails between
the employees of the company.The
authorities made this discovery by
accident. During a routine check, an
inspector heard one of the employees
asking their boss if he is to “made wild
ducks into pheasants.”

When the veterinarians examined the
processed meat, it turned out that other
kinds of venison had also been
fabricated, e.g. mouflons were sold as
roe deer. The meat had been thawed and
refrozen several times and the expiry
dates had been falsified, which caused
the venison to rot quickly and stink.
Among the tons of meat withdrawn from
German supermarkets, there are two
Polish products. 18 kg of roe dear meat
and 56 kg of wild boar meat were
partially removed from the shelves. They
were processed by Hunter Wild company
from Wałbrzych, which is owned in part
by Berger Wild.
We wondered if it was them who sold
the bad meat. “We sold those products
to the Germans a year ago. We are not
able to store the meat, so it was shipped
west right after the stripping. And it was
certainly fresh and edible,” assures
Andrzej Bielarczyk, the district veterinarian for Wałbrzych. “There is no fraud. The
meat we sent to Germany was real and
fresh venison,” declares Agnieszka
Musiałkiewicz, the representative of the
company from Wałbrzych.
German veterinary services have tested
the venison from the German storage
facilities.

The testing revealed that one-third of
the meat is not edible, because of the
presence of E.coli and salmonella.
Berger Wild announced its insolvency
and the 80-person crew lost their jobs.
Agnieszka Musiałkiewicz assures that
the Polish company will not be closed
and the 150-person crew won’t be
dismissed, but it has been announced
that the company will be sold in April.
This scandal has damaged the
reputation of Polish venison. “I know
from the managers of large German and
French meat processing companies that
Polish venison is selling really bad right
now. And it will be even worse, because
after what has happened the EU
specialists demand additional
bacteriological testing of venison to be
approved,” says Krzysztof Klimczak, one
of the former co-owners of Berger Wild,
active in the business for many years.

PHOTO:
Karl Berger, the owner of the company
that stuffed venison with rat meat
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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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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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Rozwiąż krzyżówkę
i do jutra do godz. 15
prześlij hasło SMS-em
pod numer
(koszt: 2,44 zł z VAT).
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