
 

 

"Perjudica a la salut i al planeta" 
 

 

Recentment el ministre de Consum, Alberto Garzón, afirmava que cal menjar menys 

carn, ja que "perjudica a la salut i al planeta". 

 

Pel que fa a això de la salut, no sap el que diu, ja que la carn és un aliment bàsic 

saludable i font de proteïnes necessàries. Com tot aliment, en la seva justa mesura. 

 

Quant a la del planeta no té en compte la petjada verda de la ramaderia, el que 

contribueix a evitar els incendis al pasturar eliminant la mala herba, o el que abonen els 

animals de forma natural amb el seu fem perquè creixin verdes les noves plantes que 

produeixen oxigen i eliminen CO2. 

 

Però, tot i la insistència d'entitats ambientalistes a culpar a l'agricultura i a la ramaderia, 

no entraré a debatre més sobre qui són els majors agents contaminants, que per 

descomptat, no són els animals, o que perjudica més a la salut , sinó en quines són les 

alternatives que proposen per cobrir l'imprescindible aportació proteica en les nostres 

necessitats alimentàries. 

 

¿Carn artificial conreada en plaques de Petri en el procés de fabricació també es 

contaminarà? ¿Proteïnes d'origen vegetal que en quantitat i varietat d'aminoàcids 

essencials estan molt per sota de la proteïna d'origen animal? ¿Insectes o les seves 

larves per incloure com a "producte alimentari" en els potets dels nens en substitució de 

la llet, la carn o el peix? 

 

No descobreixo res si es cometa que darrere d'aquestes iniciatives es troben, a més, 

interessos econòmics d'empreses que volen explorar altres mercats, que van guanyant 

terreny en un incipient mercat de productes fets a base de proteïnes vegetals, la 

coneguda com carn 'falsa'. Els analistes estimen que el mercat per a la carn feta a força 

de proteïnes vegetals podria incrementar el seu valor fins als 85.000 milions de dòlars 

en 2030. 
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