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NECESSITEM INGERIR
AL DIA 500 GRAMS
D’ALIMENTS SbLIDS

Professorem~ritde Nutrici6i
Bromatologia
Facultat de Farm&cia.Campus
de I’Alimentaci6.UB

Menjar o pinso?
ob Rhinehart, un enginyer
inform&tic de Silicon Valley,
diu que est& tip de gastar
, temps i diners en menjar. Per
aix5 ha creat un aliment en pols amb
tots els nuWients necessaris per nod~ir-se correctament d’una manera
barata i senzilla. E1 nora del producte,
Soylent, l’ha tret del tirol d’unapel-llcula dirigida el 1973 per Richard
Fleischer. A1 film, protagordtzat per
Charlton Heston i Edward G. Robinson, se’ns mostra un mSn desballestat, arab unes minories que el controlen i gaudeL’~ende totes les comoditats, mentre ]a gran majoria viu abandonada a la seva sor~ i abocada a la
ram, i en qub una de les maneresd’alimentar-se 6s promoureel suicidi dels
vells, a canvi de certes "compensacions", i transfo~ar els cad&vers en
un concentrat aliment6s, el Soylent
Green. Si em permeteu la iroina f&cil,
tot un concepte de recic]atge.

R

RHINEHART DIU QUE S’HA

ASSESSORAT i

que des que menja el seu producte s’ha
aprimat, dorm m6s b6, es concentra
millor, i pot fer exercici perqu~ no ha
de perdre temps comprant i cuinant.
La seva"potinga" 6s estab]e i sost6 que
es digereix ambm6s facilitat que els
aliments convencionals perqu~ nom6s por~a el que 6s estrictament necessari, a difer6ncia del menjar convencional, que cont6 components que
a l’orga~fisme no ]i calen i que el fan
treballar
en va. Oblida que molts
d’aquests ingredients que considera
"superflus" sSn aromes i ~ltres subst&ncies que fan agradable el menjar.
Aix5 sl, diu que el cap de setmana
menja sbhd.
RES DE NOU. ELSOYLENTI~S EL PINSO

apli-

cat als humans. Aquest concepte tan
"pr&ctic" segurament 6s m~s propi de
les mentalitat s anglosmxonao nSrdica
que de la nostra. Ja fa anys, Lluis Racionero, al seu llibre La MediterrSnia
i els bSrbars del Nord, escrivia que el
Nord sap produir millor que el Sud i el
Sud sap consumir millor que el Nord
perqug els puritans viuen per treballar, mentre que els epicm’is homes
trebatlen per viure. A tot am’eu hi ha
de tot, i molts anglosaxons i nbrdics
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segnr que aprecien el bon menjar del
sud, el queen diem dicta mediterr~~fia, per6 6s cert que no la practiquen
gaire i nosaltres tampoc . En un
viatge recent al Regne Unit he comprovat que no 6s f&cil men,jar-hi correctament perqu~ quan et descuides
t’inunden de patates fregides, arrebossats i altres mengesque fan pensar
en una altra frase que recull Racionero al llibre esmentat: "l~s quelcomsabut que l’imperi brithnic constitueix
el resultat dels esfarQos dels seus millors esperits per escapar del clima i la
cuina anglesos."
DEMEN
JARPREPARAT
DEDISSENYja
se’n
fa, per5 en circumst&ncies justifica-

Convertirel menjar
preparat de disseny
en un h&bit alimentari
oblidar quemenjar
queingerir
nutrients

des. ]~s el cas de l’alimentaci5 enteral
per a malalts que no es poden alimentar normalment per via oral, o dels
substitutius dels &pats per contribuir
a combatre l’obesitat, que sSn fiti]s
quan cal. Convertir aquesta manera
d’alimentar-se en h&bit ~s oblidar que
menjar ~s m~s que ingerir nutrients.
Ja fa temps que la NASA,juntament
arab altres organismes, va desestimar-la per als astronautes a l’espai
perqu~ va concloure que si mengende
gust aliments corn a tals, millora e] seu
estat psicolbgic, la sociabilitat a bord i,
a m6s, el seu rendiment. Els militars
tamb~ ban aiTibat ales mateLxes conclusions pel que fa als soldats en combat. Corn que els adults necessitem ingerir al dia, a m~s d’aigua, uns 500
grams d’aliments sSlids, si en consuimssim nom6s de disseny, hauriem
-d’empassar-nos moltissims comp~i
mits o menjar-nos unes quantes barretes insipides, cosa que no seria ni c5moda ni agradable. Comcaricaturitzava l’humorista gr~tfic Garcia Lorenre, el mitj& millor i m6s econbmicde
fabricar un succeda~fi de les patates ~s
sembrar-les,i a partir de la col]itaja farein e]s derivats que facb~ falta.

