
GDO'lu Ürünler Nelerdir? 

Soya: sucuk, salam, sosis gibi kırmızı etin kullanıldığı yiyecekler, et suyu 

tabletleri, fındık-fıstık ezmesi, çikolatalı ürünler, çeşitli unlu mamuller, süt tozu, 

hazır çorbalar ve hayvan yemlerinde kullanılıyor. Mısır: nişasta bazlı 

tatlandırıcılar yoluyla gazoz, kola ve meyve suları, mısır yağı, bebek mamaları, 

hazır çorbalar ve hayvan yemlerinde kullanılıyor 

Dört büyükler denilen GDO lu ürünler, Mısır, Soya Fasulyesi, Kanola, Pamuk ve 

bunların bulunduğu gıda ürünleridir. GDO‘ suz etiketi taşımadığı sürece dört 

büyüklerden herhangi birini içeren dondurulmuş gıdalardan uzak durmak gerekir. 

Çoğu çorba ve sos pek çok işlemden geçer; alışveriş sırasında içindekiler 

listesini dikkatlice incelemek gerekir. 

Etikette açıklanmadığı takdirde mısır, soya yağı, pamuk tohumu ve kanola yağı 

büyük ihtimalle GDO içerir. Pek çok alternatif et ürünleri genetiği değiştirilmiş 

ürünlerle işlenir. Bu sebepten ürünlerin içeriğini incelerken risk içeren dört 

büyüklere, özellikle soyaya çok dikkat edilmesi gerekir. Pek çok alternatif süt ve 

süt ürünleri soya fasulyesinden üretilir ve GD maddeler içerebilir. 

Çoğu mamanın ana maddesi süt ya da soya proteinidir. Genelde bu ürünlerin 

içindeki gizli ürünler rbGH (Amerikalı çiftçiler ineklerinin verdikleri süt miktarını 

artırmak için genetiği değiştirmeye yönelik yapılan iğne) enjekte edilmiş 

ineklerden elde edilen süt veya soyadır. Aynı zamanda bazı markalar GDO‘ lu 

mısır şurubu, mısır şurubu veya soya lecithini de kullanırlar. 

Genellikle mısır ve soyadan üretildikleri için, kahvaltılık gevrek ve barların GDO‘ 

lu ürün içerme ihtimali yüksektir. Mısır Şurubu GDO‘ lu maddeler içerir. Çoğu 

dondurulmuş gıda üretim aşamasında çok sayıda işleme uğrar. 

Tatlandırıcılardan aspartam GD mikroorganizmalardan üretilir. Çikolatadaki soya 

lesitin‘e ve şekerdeki mısır şurubuna dikkat edilmelidir.. Aynı zamanda 

NutraSweet® ve Equal® olarak ta bilinir ve alkolsüz içecekler, şeker, sakız, 

tatlılar, yoğurt, tabletop tatlandırıcıları, vitamin ile şekersiz öksürük bonbonları 

gibi eczane ürünleri de dahil olmak üzere 6,000den fazla gıda maddesinde 

bulunur. Çoğu meyve suyu GDO‘ suz meyveden üretilse de mısır bazlı 

tatlandırıcıların büyük kısmı (mesela yüksek fruktozlu mısır şurubu) GDO içerir. 

Sodaların çoğu su ve mısır şurubundan üretilir. Bardakta mısır hem GDO hem de 

hijyen bakımından sakıncalıdır. 

http://www.yiyorumbuyuyorum.com/makaleler/gdo-nedir-gdolu-urunler-nelerdir/makale827.html 
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