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Col·laboracions

UNA ALIMENTACIÓ CONSCIENT 

Una alimentació conscient és un pas important cap a una 
vida més conscient. Sense adonar-nos-en, ens deixem por-
tar pel corrent en què estem immersos, és més fàcil. La 
publicitat hi juga un paper molt important i ens movem 
com titelles en mans d’interessos que no sempre van a fa-
vor de la nostra salut.

Us heu plantejat com canviarien les nostres creences, la 
nostra manera de pensar, de viure, de menjar o de vestir 
si haguéssim nascut dins una altra cultura? Estar oberts 
a conèixer més enllà de la part de la informació que ens 
arriba ens fa més lliures a l’hora de poder triar el que re-
alment volem. De dia en dia anem creant la nostra vida 
amb eleccions que fem a cada moment, la majoria incons-
cients i condicionades; així en tots els aspectes, també en 
l’alimentació.

Fa anys que he triat una alimentació vegetariana: no 
menjo carn ni peix, tampoc llet ni derivats, i d’ous en 
menjo només si són de gallines «felices» (que puguin cór-
rer a l’aire lliure). Els motius principals d’aquesta tria són 
els següents:

- Per respecte i estimació als animals. Us heu preguntat 
alguna vegada què hi ha darrere de la carn que mengeu, 
de la llet, dels ous (a part d’hormones i antibiòtics)? Sabeu 
com és la vida d’aquests animals que us alimenten? 

- Per un món més just i equilibrat. Sabeu que es calcula 
que més de la meitat de les proteïnes vegetals produïdes 
cada any sobre la terra es fan servir per a alimentar els 
animals que ens alimenten? Que per a obtenir un quilo 
de carn calen entre dos i deu quilos de proteïnes vegetals? 
I que si tots ens alimentéssim de vegetals molt probable-
ment n’hi hauria per a tothom?

També hi ha moltes raons de salut, encara que per 
aquesta part no caldria una dieta vegetariana estricta, però 
sí una dieta equilibrada i conscient que tingués en compte 
els següents punts:

- Dels aliments en traiem bona part de l’energia que ens 
dóna vida. Com més naturals i més enters, millor.

- Són més saludables els productes integrals, sempre que 
siguin ecològics, que no pas els refinats. Els integrals són 
més naturals i complets en nutrients; els refinats són més 
desnaturalitzats i processats. Així, són millors els cereals 
integrals i les seves farines, els olis verges o la sal marina 
sense refinar.

- Incorporar a la dieta més varietat de cereals a més 
d’arròs i blat (civada, mill, sègol, quinoa...), més llegums, 
fruits secs, petites llavors (sèsam, llinet, pipes…) a més de 
verdures de l’hort i també verdures del mar o algues i frui-
ta del temps.

- Moderar el consum de proteïna animal (carn i lactis, 
sobretot). Un excés de proteïna genera tòxics i acidifica 
l’organisme, carrega els òrgans d’eliminació (fetge i ro-
nyons) i debilita el sistema immunològic. Sabeu que als 
països industrialitzats, on hi ha un alt consum de lactis i 
proteïnes animals, és on hi ha un índex més elevat d’os-
teoporosi? I que, segons estudis estadístics, els vegetarians 
tenen la tensió més baixa que els carnívors, els ossos més 
forts i menys risc de malalties cardíaques i càncer?

- Evitar o moderar el consum de sucre i productes que en 
portin d’afegit (begudes refrescants, galetes, gelats, xocola-
ta...). Sabeu que el sucre es relaciona amb l’estat d’ànim eufò-
ric i tot seguit depressiu, amb problemes de conducta, hipe-
ractivitat i nerviosisme, amb infeccions, osteoporosi i càncer?
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- Evitar al màxim els olis vegetals transformats, que són 
nocius per a la salut (fregits, refinats, hidrogenats i mar-
garines). Heu sentit a parlar de la dieta Budwig contra el 
càncer? Aquesta doctora alemanya fa molts anys va rela-
cionar el consum de greixos saturats animals, sobretot els 
olis vegetals transformats per la indústria alimentaria, amb 
la manca d’oxigen a nivell cel·lular i el càncer, i va desco-
brir els efectes beneficiosos d’olis verges insaturats que es 
troben a les llavors. La frase que defineix el seu treball és 
«greixos que desfan altres greixos».

Un dels problemes més freqüents avui són els excessos. 
Sabeu que, en general, es consumeixen moltes més pro-
teïnes (en productes animals) de les que necessitem? En 
quants àpats fregim o sofregim? Heu pensat en quants 
productes hi ha sucre o làctis, o totes dues coses, afegits? 
Sabeu que moltes malalties milloren en treure’ls de la die-
ta? Teniu costum de llegir les etiquetes dels productes ali-
mentaris que consumiu: els ingredients, els additius (con-
servants, colorants…)? 

Qualsevol tractament que descuidi una dieta equilibra-
da és com posar pegats que poden caure en qualsevol mo-
ment. Vegeu aquestes frases: «No és el microbi el que ens 
emmalalteix, sinó que el terreny àcid, pobre i desequilibrat 

del nostre cos el que l’atreu, de la mateixa manera que 
l’aigua bruta i podrida atreu els mosquits.» «El microbi no 
és res, el terreny ho és tot.»

Es tracta de mantenir el terreny del nostre cos en un 
estat òptim de salut, amb l’alimentació com una part im-
portant, no l’única.
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