”Prova på”
MEDLEMSKAP 12 MÅNADER
MED KONSUMENT‐NYCKELN 2 gånger i månaden via e‐post

för bara 99:‐
Vi kan alla äta och leva med mer omtanke om vår hälsa, ekonomi och klimatet.
Vi arbetar med omfattande opinionsbildning och att för konsumenternas räkning utöva påtryckning
på samhället, både politiker och näringsliv, för att ta mera hänsyn till konsumenternas uppfattningar
och krav på förändringar.
I KONSUMENT-NYCKELN ingår granskningar, prisundersökningar och jämförelser mellan
butiker där vi lätt kan spara minst 30 % av våra matkostnader. Kostråden blir mer och mer
förvirrade och skräcken för mättade fetter och kolesterolet sitter fortfarande i. Somliga forskare är
både avlönade av industriintressen och oeniga och myndigheterna sitter fast med förlegade kostråd.
Allt fler forskare hävdar i dag motsatsen – vem ska vi då lita på? KONSUMENT-NYCKELN
inleder därför granskningar, analyserar och ifrågasätter både forskare, media och många s k
coacher. Alla är inte proffs och de är främst inte överens. Granskningar utan andra intressen än
konsumentintresset kommer därför på vår lott, för att komma så nära sanningen som möjligt.
KONSUMENT-NYCKELN - DIN NYCKEL till bättre hälsa, ekonomi och miljö

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/konsumentnyckeln/knyckelindex.htm

Se en demoversion av KONSUMENT‐NYCKELN nr 38
http://www.konsumentsamverkan.se/konsumentnyckeln_demo/nr38.pdf
Med dagens ansträngda ekonomi är alla goda tips om hur vi kan spara pengar och samtidigt sköta
vår hälsa av största intresse, även med omtanke om miljö och klimat – alltså en uthållig utveckling.
Det vinner vi alla på i längden. Vår ”bonus” är bättre ekonomi och hälsa!
Normalt kostar ett 12 månaders medlemskap 200:‐ men i detta erbjudande ingår inte boken
Köksskolan, men den kommer när nästa fulla avgift betalas

”prova på”
12 månader för endast 99:‐
Sätt in 99 kronor på Plusgirokonto: 35 03 71-1. Glöm inte att ange din e-postadress på talongen.
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