Statement IVS & VSI Terkait
Beredarnya Frozen Food Asal Taiwan
yang Mengandung Daging Hewan Asli
Terkait berita yang beredar mengenai frozen food asal Taiwan yang mengandung
daging hewan asli, namun banyak beredar di kalangan vegetarian atau vegan.
IVS & VSI telah menghubungi dan meminta konfirmasi kebenaran berita yang
dipublikasikan oleh Mr. Xie Zheng-hing, Director of Taiwan Vegan Promotion
Association, pada 12 Desember 2018.
Dalam proses konfirmasi ini, Mr. Xie Zheng-hing,
Director of Taiwan Vegan Promotion Association kepada IVS-VSI kembali
menegaskan dan menyampaikan mengenai hasil temuan, foto produk, dan
hasil laboratorium dari produk-produk tersebut.
Hasil temuan tersebut disampaikan dalam sebuat laporan yang disampaikan dalam
bentuk Pemberitahuan dari Taiwan Vegan Promotion Association,
yang terjemahan dalam bahasa Indonesia-nya sebagai berikut:
Ini adalah sebuah cerita pendek yang sangat menyakitkan!
Benar-benar berita besar, kita ingin memberikan berita besar beberapa
produk vegetarian. Saya adalah ketua dari asosiasi vegetarian Taiwan xie zheng feng,
hari ini ingin memberitahu kepada kalian sebuah cerita pendek, selama berdirinya
asosiasi Vegetarian Taiwan, dengan tujuan mengenalkan produk vegetarian,
membentuk sertifikat makanan vegetarian yang baik. Agar teman teman yang
bervegetarian dengan tidak membedakan agama, jenis kelamin, ras, dan tidak
membedakan sesama jenis, selama ingin mengkonsumsi vegetarian setidaknya
bisa mengkonsumsinya dengan nyaman.
Ketika produksi makanan berkembang terus menerus, jumlah penduduk vegetarian
makin lama makin banyak, banyak juga yang banting stir, dan beberapa produsen
yang illegal menggunakan kesempatan ini. Mungkin ada beberapa yang diam diam
mengurangi bahan makanan, atau menambahkan minyak dan cuka, tapi ini semua
masih bisa diterima. Tapi ada yang tidak bisa diterima adalah menggunakan nama
“vegetarian”, memasukkan bahan makanan non vegetarian, tidak peduli apakah
daging ayam, bebek, ikan, bahkan sedikit daging masuk pun tidak bisa diterima.
Produksi illegal seperti inilah terjadi. Tidak mempedulikan konsumen siapa,
yang penting ada yg beli yah dijual, kalo dijual pasti ada keuntungan banyak.

Demi menjual produknya ke distributor vegetarian, menggunakan permainan
kata-kata, tidak jelas menggunakan label apakah benar vegetarian atau tidak,
yang penting barangnya kejual, kalo kejual yah untung besar, ini semua tidak benar!
Ada banyak toko grosir juga tau bahwa komposisinya bermasalah, tapi tetap dijual.
Dengan satu kalimat “yang lain juga jual barang sama, apalagi penjualanny juga
bagus, kan pabriknya yg kasih ke aku begini jadi yah gatau lah”
Kalian bisa bilang sekarang tidak tahu, tapi tidak mungkin seumur hidup tidak tau kan?
Produk ini dijual satu minggu, satu bulan, satu setengah tahun, kamu tahu tidak sudah
membuat banyak orang melanggar larangan? Tau tidak dosa besar yang
sudah dilakukan?
Dibawah ini ada 4 jenis produk vegetarian yang sudah diuji coba ada produk hewani
di dalamnya. Ini dikirim oleh seorang vegetarian yang membeli produk ini
di toko vegetarian. Setelah berdebat cukup lama dengan boss yang menjual makanan
vegetarian ini, dikirimkan ke kita untuk diuji coba, tapi kita tidak bisa memberitahu
langsung nama perusahaanya, jika toko vege tersebut tahu barang tersebut adalah
non vege masih dijual, itu sangatlah memilki hati hitam.
[ jika ada melihat toko vegetarian yang menjual produk vege tapi label vegetariannya
tidak jelas mohon untuk diingatkan kepada bossnya juga untuk menolak membelinya]
Berikut adalah link Pemberitahuan dari Asosiasi, berikut foto produk dan
hasil laboratoriumnya:
https://www.facebook.com/564671273682268/posts/1494003224082397/

