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Üdvözlet az Olvasónak!
Úgy gondolom, hogy szükséges ismét írni ásványvizeink védelmérõl. Ez a védelem elsõsorban saját házunk táján található anomáliák miatt szükséges, másrészt az olyan támadások miatt, amelyek pl. az
internetes honlapokon olvashatók.
A múlt század huszas-harmincas éveiben még fontos volt az ásványvíz címkék szakszerû megjelenítése.
A címkén feltüntetették a kationokat és anionokat, a vizsgáló intézet és a vizsgáló mérnök nevét. Az ásványvíz neve garancia volt.
Ma ezzel mit sem törõdve váltogatják a természetes ásványvíz nevét, eléhelyezik a kereskedelmi üzletlánc lógóját, a ki tudja meddig népszerû TV csillagoknak a nevével „írják felül” kitûnõ ásványvizük
címkéjét és teszik tönkre természetes ásványvizeink egyre jobban megkopó nimbuszát, melyhez nem kis
mértékben járul hozzá a média.
MÁS!
Ha rákattintunk az interneten valamelyik keresõn a „víz”-re, közel négy millió honlapot találunk, az
„ásványvíz”-rõl is több mint háromszázötvenezer honlap van. Ezeknek a honlapoknak egy része hamis,
a tudományhoz semmi köze, gyakran kereskedelmi érdekeket szolgál csupán.
Nagy baj az, hogy ezek a honlapok hamis állításaikkal félrevezetik az olvasót. Különösen a víztisztító
berendezéseket gyártók, forgalmazók honlapján olvashatunk ilyen hamis állításokat. Így pl. a „Tiszta
vizet egy egészségesebb életért” honlapon: „Magyarországon az üzletekben nagyon nagy választékban
kapható ásványvíz, valamint ásványvíznek nevezett, egyébként tisztított szûrt vezetékes víz” vagy
„Az általános ásványvíz (sicc!) kevesebb sót és más idegen anyagot tartalmaz (mint a gyógyvízgyógyhatású víz), de állandó fogyasztása szintén nem ajánlatos. Az üzletekben általunk vásárolt palackozott un. ásványvíz leggyakrabban tisztított vezetékes víz” vagy „Az ivóvíz ideális pH értéke 7. a
valódi ásványvizeké 9 vagy magasabb...” Ezzel az állítással szemben a forgalomban lévõ természetes
ásványvizek pH-ja 6−7,5 között van. Nem mintha ennek különleges jelentõsége lenne.
MÁS!
Már írtam arról, hogy a „forrás” a magyar nyelvben az eredetet, a tisztaságot jelenti és ezért néhány
cég nem törzskönyvezteti a vizét, illetve még azt is megteszi, hogy visszavonatja a minõsítést.
A minap rákattintottam a „Házi Patika.com” honlapra, ahol − tekintsünk el annak tartalmától − csupán egy tesztre figyeljünk: kilencféle szénsavas ásványvizet kóstoltak meg a szerkesztõség munkatársai.
Ezek között volt gazdag és csekély ásványi anyaggal rendelkezõ egyaránt... és volt közöttük egy, amelynek nem természetes ásványvíz volt a megnevezése, hanem a címkén az szerepelt, hogy FORRÁSVÍZ.
„Házi tesztünk gyõztese a FORRÁSVÍZ lett. A védett vízadó rétegbõl származó, természetes forrásvíz...
stb. A kóstolók finom, erõs, jóízû, üde víznek találták és 23 ponttal jutalmazták” írják vizsgálatuk eredményét. (Megjegyzem, hogy ez a természetes forrásvíz éppen olyan kútvíz volt, mint a vizsgált többi ásványvíz!)
Az Olvasóra bízom, gondolkodjék el azon, hogy vajon miért ez a víz kapta a legjobb minõsítést?
MÁS!
Hírt adunk e lapban arról, hogy a Coca-Cola környezetkímélõ technológiára épülõ erõmûvet helyezett
üzembe. Az avatáson részt vett az érdekelt környezetvédelmi miniszter és államtitkár is. Szép beszédek
hangzottak el, dicsérve a jó szándékot.
Nem ártana, ha ugyan ezek az urak akkor is odafigyelnének ennek a cégnek a javaslatára, amikor a palackok újratöltésével, a környezetvédelmi adóval kapcsolatban fejtik ki véleményüket.
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