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Positivt utlåtande gällande Distillers Grains producerat med
XyloFerm®
Den expertpanel Taurus Energy sammankallat har lämnat ett positivt utlåtande gällande
Distillers Grains (djurfoder) producerat med XyloFerm®.
Panelmedlemmarna har, individuellt och kollektivt, fastställt att användning av den
modifierade Saccharomyces cerevisiae-stammen XyloFerm Taurus13 producerar Distillers
Grains (djurfoder) med näringsprofiler jämförbara med de som finns beskrivna i den offentliga
litteraturen. Panelen konstaterade därutöver att, i de fall där foderprodukten producerad med
den modifierade jäststammen (XyloFerm) uppvisade högre koncentrationer av näringsämnen
jämfört med kontrollen, skillnaderna var obetydliga eller kan ses som välgörande i det att de
kan utgöra ett viktigt, näringsrikt alternativ i formulering av boskapsdieter.
Panelen konstaterade således att de genetiska modifikationer som använts för att skapa
XyloFerm®-stammarna inte ligger till grund för att frångå den säkerhetsbedömning och
riskprofil som gäller för ickemodifierad vildtypsjäst, vars säkerhet är väl dokumenterad i den
offentliga litteraturen. Följdaktligen är Distillers Grains prodcerat med XyloFerm-stammarna
som Taurus utvecklat och expertpanelen granskat GRAS (Generally Regarded As Safe), d.v.s.
säkert för konsumption i form av djurfoder i enlighet med 21 C.F.R. § 570.30(b)*, baserat på
vetenskaplig procedur.
*21 C.F.R. § 570.30(b): General recognition of safety based upon scientific procedures shall
require the same quantity and quality of scientific evidence as is required to obtain approval of a
food additive regulation for the ingredient. General recognition of safety through scientific
procedures shall ordinarily be based upon published studies which may be corroborated by
unpublished studies and other data and information.
Om Taurus Energy AB
Taurus Energy AB är ett forsknings- och utvecklingsbolag vars mål är att kommersialisera ett
omfattande forsknings- och utvecklingsarbete kring etanolproduktion. Affärsidén är sedan
2006 att via licensavtal överlåta rätten att använda utvecklade metoder till energiproducenter
på en global marknad. Taurus har ett tiotal patent som ett 20-tal internationellt erkända
forskare har bidragit till. Taurus är noterat på Aktietorget. Läs mer på www.taurusenergy.eu.
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För mer information vänligen kontakta:
Fredrik Weschke, VD Taurus Energy AB, 0704 54 74 69
info@taurusenergy.eu

Denna information är sådan information som Taurus Energy AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2017.

