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Közérdekű bejelentés Lázár János információ felelős miniszterhez: a NÉBIH főállatorvos vezetői a
vegyi fegyver kálisóval állatkínzást is büntetlenül népszerűsíttethetik a korrumpálódott médiában?   

A NÉBIH honlapján kiszivárogtatott  és a legtöbb hírközlő szerv által terjesztett  alábbi hír  tanúsítja, hogy
NÉBIH patkányméreg kálisóval engedi mérgezni a magyar állatokat, ami nyilvánvalóan tudatos állatkínzás:

Google  „ http://hvg.hu/kkv/20140918_Allati_takarmanyozasra_szant_osszetevo_ke

Vállalkozás: Óriási mennyiségű veszélyes só került a boltokba - HVG.hu

hvg.hu/kkv/20140918_Allati_takarmanyozasra_szant_osszetevo_ke

2014. szept. 18. - A Compex-Só Kft. nyírtassi üzemében 2014-ben több alkalommal gyártott olyan, 

csökkentett nátrium tartalmú étkezési vákuum sót, amelyhez …

Állati takarmányozásra szánt

összetevő került az egyik

legnépszerűbb sóba. Óriási

mennyiség, 13,3 tonna

fogyasztásra veszélyes sót vetet le

a polcokról és hív vissza a Nébih. A

Compex-Só Kft. gyártotta.

Állati takarmányozásra szánt kálium-klorid felhasználásával gyártott konyhasót találtak az élelmiszer-

biztonság (Nébih) szakemberei. Több mint tíz tonna sót azonnal levetetnek a boltok polcairól.

A Compex-Só Kft. nyírtassi üzemében 2014-ben több alkalommal gyártott olyan, csökkentett nátrium 

tartalmú étkezési vákuum sót, amelyhez állati takarmányozásra szánt kálium-kloridot használtak fel. Óriási 

mennyiségről van szó, 13,3 tonna, konyhasóként árult só ilyen. ”

Az orvosi tankönyvek szerint  egy felnőtt embernél is mérgező a vérébe (akárhonnan) 1 egy órán belül 

bejutó 1 vagy 2 grammnál több kálium. Nobel díjas kutatók is bemérték a kálium túladagolás életrövidítő és 

ivartalanító, fajirtó hatását. A NÉBIH vezetői csak azt engedik ráírni az élelmiszerre, hogy „fontos a kálium”. 

Egészségvédő „jósóként”, embereknek is kálisót árusítanak, lásd: Star kosher tanúsítványos  BONSALT! 

Ezek szerint a kálisót konyhasó helyett árusító nyírtassi cég a magyar lovakat, teheneket, kecskéket, juhokat

is kálisóval mérgezheti, az Önök kormánya által felügyelt NÉBIH főállatorvosai tudtával és beleegyezésével?
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