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Το Μικρ Βιβλο για τα Tρφιµα ε)ναι τ*σο καυτ* που θα κ$ψει τους γευστικο+ς σας
κ$λυκες

Ποιος ελ'γχει τι τρ;µε; Tι συµβα)νει στα τρ*φιµα προτο+ φτ$σουν σ’ εµ$ς; Tροφοδοτο+µε τα
αυτοκ)νητ$ µας µε την καλ+τερη βενζ)νη. Mε τι, *µως, τροφοδοτο+µε το σ;µα µας;
Oυδ'ποτε βρεθ(καµε σε τ*σο κ)νδυνο απ* την τροφ( µας.
Το Μικρ Βιβλο για τα Tρφιµα θα σας βοηθ(σει να κατανο(σετε τι διακυβε+εται.
«Πρκειται για να πραγµατικ µεγλο µικρ βιβλο. O Craig Sams γνωρζει το θµα του και οι
προειδοποισεις του για τα τρφιµα που καταναλ(νουµε βασζονται σε ακριβ στοιχεα.»
Jonathan Dimbleby, πρ*εδρος της Soil Association
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«Mια πλοσια αφγηση σχετικ µε τον κλδο των τροφµων, την υγεα µας και την τρωττητ µας.»
John Humphrys, συγγραφ'ας και σχολιαστ(ς

Το Μικρ Βιβλο για τα Tρφιµα

Mετ$ την επιτυχ)α του Mικρο Bιβλου για τη Γη, ο ν'ος αυτ*ς τ)τλος καταπι$νεται µε τα ζητ(µατα
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Craig Sams
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To ΜικρJ ΒιβλIο για τα ΤρJφιµα
του
Craig Sams

Στη Margaret Sams, της οποIας η αφοσIωση στα τρJφιµα υγιεινHς διατροφHς µε
βοHθησε να Gχω Gνα καλJ ξεκIνηµα στη ζωH µου
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ΠρWλογος
Derek Cooper OBE – παρουσιαστUς του The Food Programme
(Το ΠρWγραµµα για τα ΤρWφιµα) του BBC Radio 4’s
ΜολονWτι Tχουµε την ικανWτητα και την τεχνολογVα να στTλνουµε ανθρiπους στη σελUνη και να εκτελοXµε
πολXπλοκες εγχειρUσεις στον ανθρiπινο εγκTφαλο, φαινWµαστε ανVκανοι να προµηθεXσουµε τον κWσµο µε
υγιεινF τρWφιµα. ΜεγFλο µTρος των επεξεργασµTνων απορριµµFτων µε τα οποVα τρεφWµαστε στερεVται σε
τTτοιο βαθµW θρεπτικUς αξVας, iστε Tχει ξεπηδUσει µια παρFλληλη βιοµηχανVα που διεκδικεV να παρFγει τις
«λειτουργικTς» τροφTς που µας λεVπουν. ΚατF ειρωνικW τρWπο, οι εταιρεVες που τα εµπορεXονται εVναι, συχνF,
µεγFλοι προµηθευτTς ιδιαVτερα εξευγενισµTνων και υπερ-επεξεργασµTνων τροφVµων, πλοXσιων σε κορεσµTνα
λVπη, σFκχαρα, αλFτι και προσθετικF. Rλα στοχεXουν να δηµιουργUσουν την αυταπFτη της γεXσης και του
αρiµατος που βρVσκουµε στα φρTσκα τρWφιµα. Τiρα γνωρVζουµε Wτι η εντατικU καλλιTργεια µπορεV να παρFγει
φθηνF τρWφιµα, αλλF Wχι απαραιτUτως ασφαλU. Η αυξανWµενη ζUτηση οργανικUς παραγωγUς εVναι Fµεσο
αποτTλεσµα της «χηµικUς» καλλιTργειας. Οι Fνθρωποι θTλουν να γνωρVζουν Wτι αυτW που τρiνε εVναι Wχι µWνο
ασφαλTς, αλλF καλW για την υγεVα τους µακροπρWθεσµα.
Για να γνωρVζετε τι κFνετε µε τη διατροφU σας πρTπει να γνωρVζετε πiς παρFγονται τα τρWφιµF σας. ΩστWσο, η
συγκTντρωση πληροφοριiν µπορεV να εVναι δXσκολη. Οι βιοµUχανοι τροφVµων δαπανοXν τερFστια χρηµατικF
ποσF διαφηµVζοντας τις αρετTς των τροφVµων τους. ∆εν επιδεικνXουν Wµως τον Vδιο ζUλο Wταν πρWκειται για τα
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µειονεκτUµατα. Ο Craig Sams εVναι Tνα απW τα σπFνια εκεVνα Fτοµα που Wχι µWνο µιλF για τα τρWφιµα στη βFση
της κοινUς λογικUς, αλλF παρFγει και ο Vδιος ορισµTνα πολX καλF τρWφιµα. Η εταιρεVα του, Whole Earth, Tχει
παVξει σηµαντικW ρWλο στην προiθηση της ιδTας Wτι το επεξεργασµTνο τρWφιµο µπορεV να εVναι καλW τρWφιµο.
Rταν τον συνFντησα την πρiτη φορF εντυπωσιFστηκα απW την ανεξαρτησVα των απWψεiν του. ΕπρWκειτο για
Tναν ΑµερικανW που παρασκεXαζε ψηµTνα φασWλια στο ΛονδVνο και τα εξUγε στις ΗΠΑ.
Το Μικρ Βιβλο για τα Τρφιµα εVναι Tνας σφαιρικWς οδηγWς. ΑφορF τη χρUση και την κακοµεταχεVριση της γης
και των θαλασσiν. ΑσχολεVται µε τα µεVζονα ζητUµατα πVσω απW την τρTχουσα δηµWσια διαµFχη για τα τρWφιµα
και παρουσιFζει µια εναλλακτικU Fποψη που θα µποροXσε να οδηγUσει σε καλXτερη υγεVα και σε καλXτερη ζωU
ολWκληρο τον κWσµο.
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ΕισαγωγU
ΚατF τρWπο ειρωνικW, Uταν η ηπατVτιδα που, για πρiτη φορF, µε Tκανε να συνειδητοποιUσω τη σπουδαιWτητα
των τροφVµων για την υγεVα. Το 1965, ταξιδεXοντας απW την ΙνδVα για το ΑφγανιστFν, ανTπτυξα ηπατVτιδα και
Tπεσα σε κατFθλιψη. ΑφοX ακολοXθησα µια αυστηρU δVαιτα, συνUλθα πλUρως. Τον ΦεβρουFριο του 1966 Tκανα Tνα ταξVδι για τη ΝTα ΥWρκη, για να επισκεφτi το µακροβιοτικW βιβλιοπωλεVο στην 5η ΛεωφWρο. Rταν πUρα
ορισµTνα βιβλVα και πUγα στο ταµεVο, µια µFλλον δXστροπη γυναVκα µοX εVπε Wτι δεν µποροXσα να τα αγορFσω:
ΠερVµεναν πρiτα απWφαση του FBI iστε να µποροXν και πFλι να τα πωλοXν! Nπειτα απW πρWσκληση της ΑµερικανικUς ΙατρικUς ΕταιρεVας, το FBI εVχε µπει στο κατFστηµα και εVχε πFρει κFποια βιβλVα προκειµTνου να δει αν
αυτF παραβVαζαν το νWµο. ΠρFγµατι τον παραβVαζαν. Τα βιβλVα υποστUριζαν Wτι µποροXσαµε να εµποδVσουµε
–ακWµη και να θεραπεXσουµε– τον καρκVνο τρεφWµενοι υγιεινF. ΕπρWκειτο για αρκετF σοβαρW αδVκηµα iστε να
δικαιολογεVται η απαγWρευση των βιβλVων. Το βιβλιοπωλεVο σXντοµα Tκλεισε και πολλF –σοκαρισµTνα– µTλη
της µικρUς νεοϋορκTζικης µακροβιοτικUς κοινWτητας µετακWµισαν στο Chico, πWλη στη βWρεια ΚαλιφWρνια.
ΑυτTς οι σκληρTς αντιδρFσεις στη µακροβιοτικU αποτελοXσαν µια διευρυµTνη επVθεση που απTδιδε οιονεV
τροµοκρατικF χαρακτηριστικF σε ανθρiπους που πVστευαν Wτι «εVσαστε αυτW που τρiτε». Qταν µια καταθλιπτικU στιγµU, ειδικF για οποιονδUποτε εVχε βιiσει την ευτυχVα που προTρχεται απW ακµαVα υγεVα βασισµTνη σε
ισορροπηµTνη δVαιτα υγιεινiν φυσικiν τροφiν. Την εποχU του βιετναµικοX πολTµου, η µακροβιοτικU διατροφU
εVχε γVνει πολιτικU δUλωση – µια δUλωση που υιοθετUθηκε απW µεγFλο αριθµW ανθρiπων της γενιFς µου. Το
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Vδιο βρFδυ που επισκTφτηκα το βιβλιοπωλεVο, επισκTφτηκα και το Paradox, µακροβιοτικW εστιατWριο στο East
Village και τWτε ακριβiς Uταν που αποφFσισα να αλλFξω τα πλFνα της ζωUς µου. ΑποφFσισα, δηλαδU, να
ανοVξω µακροβιοτικW εστιατWριο στο ΛονδVνο, πρFγµα που Tκανα το 1967.
Rπως µε τWσες ιδTες της δεκαετVας του 1960, η µακροβιοτικU, οι φυσικTς τροφTς, η υγιεινU διατροφU και ο φυσικWς τρWπος ζωUς δεν θεωροXνταν πλTον «εκδηλiσεις περιθωριακiν οµFδων». ΣUµερα, η ΣχολU του
ΧFρβαρντ για τη ∆ηµWσια ΥγεVα προτεVνει ακWµη τη µακροβιοτικU προκειµTνου να αποφεXγουµε την αXξηση της
παχυσαρκVας και τις ασθTνειες τις σχετιζWµενες µε τη διατροφU. Η µικρU οµFδα µακροβιοτικUς που µετακWµισε
στο Chico Vδρυσε µια εταιρεVα τροφVµων µε την επωνυµVα Chico-San για να διανTµει αναποφλοVωτο καστανW ρXζι
και συναφU τρWφιµα. Το 1998, η Heinz αγWρασε την εταιρεVα iστε να µπορTσει να αποκτUσει πρWσβαση στην
αγορF οργανικiν τροφVµων στις ΗΠΑ. ΣUµερα, η δαπFνη για συµπληρωµατικU και εναλλακτικU φροντVδα
υγεVας στις ΗΠΑ υπερβαVνει τη δαπFνη για χειρουργικTς επεµβFσεις και φαρµακευτικF. ΠολλοV γιατροV τiρα ειδικεXονται σε θTµατα διατροφUς, σε οµοιοπαθητικU και Fλλες θεραπεVες. Τις ειδικεXσεις αυτTς τις χρειFζονται
iστε να εVναι σε θTση να προσφTρουν στους ασθενεVς τους µια πιο ολιστικU και προληπτικU προσTγγιση της
υγεVας.
ΑπW τWτε που υιοθTτησα τη µακροβιοτικU διατροφU δεν Tχω χρειαστεV γιατρW και δεν Tχω πFρει συνταγU για
φFρµακα. ΚατF καιροXς Tχω αρρωστUσει, αλλF Tχω µFθει να σTβοµαι τη σηµασVα ενWς υγιοXς πεπτικοX συστUµατος. Τα παιδιF µου Tχουν αναπτυχθεV µε δυνατWτερο σiµα και πιο Vσια δWντια απ’ W,τι εγi. Για µTνα αυτF
εVναι ζωντανU απWδειξη Wτι µια δVαιτα που περιλαµβFνει ελFχιστο κρTας και γαλακτοκοµικF και η οποVα εVναι
Tντονα προσανατολισµTνη σε σιτηρF ολικUς Fλεσης και σε λαχανικF, µπορεV να βοηθUσει την υγεVα και τη
δXναµη. Η φυσικU ρωµαλεWτητα των εγγονiν µου και οι ισορροπηµTνες διαθTσεις τους υποδηλiνουν Wτι,
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Πiς να χρησιµοποιUσετε το βιβλVο αυτW
∆ιαβFστε το στα πεταχτF αν θTλετε· διαλTξτε Tνα θTµα τη φορF. ΚFθε κεφFλαιο εVναι σXντοµο και περιεκτικW
–Wσο µεγFλο και να εVναι το θTµα– και στοχεXει να σας προκαλTσει, συναισθηµατικF και διανοητικF. ΠροχωρUστε το διFβασµF σας περαιτTρω. Στο τTλος κFποιων κεφαλαVων υπFρχουν παραποµπTς σε βιβλιογραφVα
και δικτυακοXς τWπους που εµβαθXνουν στα σχετικF ζητUµατα, αν και οι απWψεις που εκφρFζονται εδi δεν
αντιπροσωπεXουν υποχρεωτικF τις απWψεις των εν λWγω βιβλVων.
ΑκWµη καλXτερα, προσπαθUστε να το µελετUσετε Wλο µε µια U δυο φορTς που θα ασχοληθεVτε. Οι ιδTες, συνδυασµTνες στο µυαλW σας, θα σχηµατVσουν Tνα δυναµικW σXνολο. ΙδοX η δXναµη του βιβλVου αυτοX: δεν µποροXµε να εξετFσουµε την «τροφU» ως αποµονωµTνο ζUτηµα. ΑυτW συνδTεται µε πολX µεγαλXτερα παγκWσµια
προβλUµατα. Το βιβλVο διαιρεVται χονδρικF σε πTντε µTρη: γενικF θTµατα, τρWφιµα και µεγFλες επιχειρUσεις,
τρWφιµα και καλλιTργειες, τρWφιµα και διατροφU και θTµατα για µελTτη. Το φFσµα των θεµFτων εVναι ευρX, αλλF,
Wπως θα δεVτε, εVναι Wλα πολX σηµαντικF για να µην εξεταστοXν.
«ταν ανατλλει ο λιος, πω στη δουλει
ταν ο λιος δει, παρνω τη σχλη µου
Σκβω το πηγδι που µου δνει νερ
Καλλιεργ+ το χ+µα που µου δνει τροφ,
Συµµετχω στη δηµιουργα, οι Βασιλιδες
τποτα περισστερο δεν µπορον να κνουν»
Ανiνυµος (ΚινTζος, 2500 π.Χ.)
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ΧυλοπVτες ΧXτρας και
ΠολιτισµWς
ο κWσµος µας σUµερα
Η Fνοδος στο συνολικW επVπεδο πλοXτου και εκπαVδευσης στον κWσµο υπUρξε θεαµατικU στη
διFρκεια του 20οX αιiνα – παρF τους δXο παγκWσµιους πολTµους. ΠερισσWτεροι Fνθρωποι
Tχουν περισσWτερα χρUµατα και πιο πολXτιµη περιουσVα απW ποτT πριν. Η δευτεροβFθµια εκπαVδευση
εVναι σχεδWν καθολικU, η πανεπιστηµιακU εκπαVδευση διαδοµTνη. ΑυξανWµενες ανισWτητες
µπορεV να θολiνουν την εικWνα, αλλF το επVπεδο
του πλοXτου που απολαµβFνει µεγFλος αριθµWς
«εχWντων» υπερβαVνει σηµαντικF οποιοδUποτε
στο παρελθWν. ΑκWµη και πολλοV απW τους «µη
Tχοντες» µπορεV να Tχουν κατFλληλη υγιεινU και
τηλεορFσεις και να εVναι σε θTση να προµηθεXονται προϊWντα υψηλUς φορολογVας, Wπως αλ-

κοWλ και τσιγFρα.
Ο συνολικWς αυτWς πλοXτος Tχει αποφTρει τερFστια
οφTλη. Ο αTρας που αναπνTουµε εVναι πολX καθαρWτερος απ’ W,τι Uταν Wταν βιοµηχανVες και κατοικVες Tκαιγαν συστηµατικF Fνθρακα και Wταν ο
µWλυβδος στα καXσιµα Uταν το σXν ηθες. Τα
τρWφιµα που τρiµε δεν περιTχουν πολλF απW τα
χειρWτερα προσθετικF και νοθευτικF που κFποτε
επιτρTπονταν. Το νερW που πVνουµε ανταποκρVνεται
στις νTες αυστηρWτερες προδιαγραφTς. Τα ποτFµια
εVναι καθαρWτερα. Η Tµφαση στην ασφFλεια στο
χiρο εργασVας, στα αυτοκVνητα και τα αεροπλFνα
Tχει ως αποτTλεσµα εργασVα και ταξVδια να εVναι
λιγWτερο πιθανW να προκαλTσουν θFνατο U ανικανWτητα. Η αξVα που θTτει η κοινωνVα στην αν-
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θρiπινη ζωU µFς ενθαρρXνει, καθiς η καθαρU
ατοµικU και συλλογικU µας αξVα αυξFνεται, να βελτιiσουµε τις συνθUκες της ζωUς µας και να
επενδXσουµε iστε να ελαχιστοποιUσουµε τον
κVνδυνο των απειλiν για τη ζωU µας.
Τι στην ευχU, λοιπWν, πUγε στραβF µε την τροφU
µας; Οι θFνατοι που συνδTονται µε την τροφU
υπερβαVνουν πολλαπλFσια τους θανFτους απW τα
αυτοκιν ητικF δυστυχUµατα, και τα ποσοστF
βαVνουν κλιµακοXµενα. ∆ιαβUτης, καρδιοπFθειες,
παχυσαρκVα και καρκVνος, Wλα υποδηλiνουν µια
καταθλιπτικF κακU ποιWτητα ζωUς για διαρκiς
αυξανWµενο αριθµW νTων ανθρiπων, καθiς αυτοV πFσχουν απW αυτTς τις (συχνF) διατροφικTς
ασθTνειες στην περVοδο της ενUλικης ζωUς τους.
Rταν εξετFσουµε την γκFµα των πραγµFτων που
τρiµε, παρατηροXµε µια Tκρηξη ποικιλVας και
εκ λTπτυνσ ης, µε αναµενWµενο κανWνα τ ην
κουζVνα τ ης «παγκWσµιας συγ χiνευσ ης».
ΑκWµη, Tχει υπFρξει µια παρFλληλη, απWτοµη
αXξηση σε διατροφικF φτωχU, µη ασφαλU τροφU.

Τα προϊWντα ζαχαροπλαστικUς κFποτε Uταν Tνα
πολυτελTς και ευκαιριακW κTρασµα. ΣUµερα, η σοκολFτα και οι τηγανVτες, τα παρασκευFσµατα µε
ζFχαρη, υδρογονωµTνο λVπος και καρυκεXµατα,
αντικαθιστοXν γεXµατα. Οι χυλοπVτες χXτρας, το
ραφιναρισµTνο αλεXρι µε αρωµατικTς ουσVες και
τεχνητοXς αρωµατικοXς εµπλουτιστTς, παρTχουν
Tνα ζεστW σνακ µε πλαστικU συσκευασVα για
εκεVνους για τους οποVους η µαγειρικU ικανWτητF
τους Tγκειται στο να βFλουν στη φωτιF µια χXτρα
ταχXτητας U να ανFψουν µια συσκευU µικροκυµFτων. ΧFµπουργκερ, χοτ ντογκ, πVτσες και
Fλλα πρWχειρα φαγ ητF υποβαθµVζουν τ ην
ποιWτητα της αγροτικUς και βιοµηχανικUς πρακτικUς. ΜαλακF ποτF αντικαθιστοXν Fλλα ποτF,
οδηγiν τας σε µεγFλες αυξUσεις στ η λUψη
ζFχαρης. Το αποτTλεσµα εVναι η διατροφικU καταστροφU. ΟυδTποτε τWσοι πολλοV Tχουν φFει τWσο
πολX λVπος και ζFχαρη.
Πiς Tγινε και Tνας πολιτισµWς, που Tχει δηµιουργUσει τTτοια πρWοδο σε τWσους πολλοXς
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Το Μικρ Βιβλο για τα Tρφιµα ε)ναι τ*σο καυτ* που θα κ$ψει τους γευστικο+ς σας
κ$λυκες

Ποιος ελ'γχει τι τρ;µε; Tι συµβα)νει στα τρ*φιµα προτο+ φτ$σουν σ’ εµ$ς; Tροφοδοτο+µε τα
αυτοκ)νητ$ µας µε την καλ+τερη βενζ)νη. Mε τι, *µως, τροφοδοτο+µε το σ;µα µας;
Oυδ'ποτε βρεθ(καµε σε τ*σο κ)νδυνο απ* την τροφ( µας.
Το Μικρ Βιβλο για τα Tρφιµα θα σας βοηθ(σει να κατανο(σετε τι διακυβε+εται.
«Πρκειται για να πραγµατικ µεγλο µικρ βιβλο. O Craig Sams γνωρζει το θµα του και οι
προειδοποισεις του για τα τρφιµα που καταναλ(νουµε βασζονται σε ακριβ στοιχεα.»
Jonathan Dimbleby, πρ*εδρος της Soil Association
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Το Μικρ Βιβλο για τα Tρφιµα
Mια εκρηκτικ( αφ(γηση για τα τρ*φιµα που τρ;µε σ(µερα

Craig Sams

«Mια πλοσια αφγηση σχετικ µε τον κλδο των τροφµων, την υγεα µας και την τρωττητ µας.»
John Humphrys, συγγραφ'ας και σχολιαστ(ς

Το Μικρ Βιβλο για τα Tρφιµα

Mετ$ την επιτυχ)α του Mικρο Bιβλου για τη Γη, ο ν'ος αυτ*ς τ)τλος καταπι$νεται µε τα ζητ(µατα
του πι$του µας –µε *,τι επηρε$ζει την τροφ( µας: γενετικ τροποποηση, τροφικ αλυσδα, αγροτικς
επιδοτσεις, παχυσαρκα και πολλ λλα.

Craig Sams

