
Avem nevoie de alte fructe și legume 

 

Acei dintre noi, care sunt destul de maturi, își pot da seama că fructele și 

legumele de azi nu au gustul, pe care ni-l amintim de când eram copii.  Și 

aici nu e vorba de imaginație sau nostalgie.  Presiunea de a spori 

producția de alimente în ultimii cincizeci-o sută de ani a avut succes, dar 

are și un preț. 

 

Tehnicile moderne de cultivare au determinat creșterea conținutului de 

apă și carbohidrați, în timp ce proteinele, vitaminele și mineralele s-au diminuat. Există chiar 

și un termen pentru aceasta: "efectul de diluare". Rezultatul este mult mai grav decât o simplă 

lipsă de aromă.  

 

În timp ce ni se recomandă să mâncăm cinci fructe și legume pe zi pentru a reduce bolile și a 

spori speranța de viață, efectul de diluare diminuează avantajele acestor produse  pentru 

sănătate.  Chiar și produsele ecologice nu conțin toți nutrienții, pe care îi aveau cândva. 

 

Recoltele au crescut vertiginos.  Majoritatea consumatorilor nu cunosc schimbările drastice în 

agricultură și ce înseamnă acestea. Însă, putem să ne facem o idee din următoarele cifre: o 

bucată de teren din California care în 1948 producea o jumătate de kilogram de căpșuni, poate 

acum furniza producție de 5 ½ lire sterline. 

 

Recoltele de ceapă și nectarine au crescut cu aproape 200%; țelină și usturoi, 250%; broccoli, 

sfecla și cantalup, 300%; roșii și migdale, 500%.  Acum un secol, o plantă tipică de roșii era 

scundă și producea cinci roșii coapte la un moment dat. Astăzi, planta este mult mai înaltă și 

produce de două-patru ori numărul de roșii coapte, gata pentru consum. Dar deoarece planta 

nu are suficientă putere biologică pentru a furniza atât de multe roșii, ea umple fructele cu apă. 

Rezultatul este un aliment de calitate inferioară. 

 

Nivelurile de calciu din legume și fructe s-au redus cu peste un sfert.  Folosind datele statistice 

guvernamentale, un cercetător independent din Anglia a comparat conținutul mineralelor din 

20 de fructe și legume între anii 1930 și 1980.  Ea a constatat reduceri semnificative în nivelul 

de calciu, magneziu, cupru (în scădere cu 80%) și sodiu în legume. Fructele arată conținut mai 

mic de magneziu, fier, cupru și potasiu. 

 

În Statele Unite cercetătorii de la Universitatea din Texas au comparat conținutul de nutrienți 

din 43 de culturi de grădină între anii 1950 și 1999.  Dintre cele 13 substanțe nutritive pe care 

le-au evaluat folosind datele Ministerului Agriculturii al SUA (USDA), s-au înregistrat scăderi 

semnificative în proteine, calciu, fosfor, fier, vitamina B2 si vitamina C. 

 

Pentru a oferi câteva exemple concrete, 

țelina în 1999 avea cu 42% mai puțină 

proteină decât în 1950; conopida avea 

jumătate din conținutul de vitamina B1; 

conținutul vitaminei B2 și a kaliului a 

scăzut cu 50%, iar conținutul de vitamină C 

din sparanghel a scăzut cu aproape două 

treimi. 

 



Într-un raport intitulat "Nutrientii pe 

cale de dispariție în America", 

cercetătorul din domeniul sănătății, 

Alex Jack, a comparat datele USDA 

intre 1975 si 1997 sau 2001 pentru 12 

fructe si 12 legume de grădina. 

Reducerea medie pentru fructe și 

legume, in procente, a fost: calciu cu 

26,5-28,9%, fier 36,1-16,4%, vitamina 

A 21,4-16,4%, vitamina C 29,9-19,4%.  

 

Diluarea nutrienților și a genelor 

cauzată de agricultura intensivă și 

cultivarea industrială a plantelor înseamnă că alimentele nu mai au densitatea nutrițională, pe 

care o aveau cândva.  Există oare vre-o soluție la această problemă? 

 

Multe studii nu au constatat o diferență semnificativă în conținutul de vitamine și minerale în 

sistemul de producție ecologică în comparație cu produsele convenționale. Cu toate acestea, 

alimentele organice au cu până la 69% mai mulți compuși antioxidanți în plante. Aceștia au 

beneficii profunde pentru sănătate și au principii anticanceroase. 

 

Medicul si cel mai bine vândut autor al revistei New York Times, Michael Greger, scrie ca, in 

comparație cu culturile convenționale, "pe baza nivelurilor de fitonutrienți antioxidanți, 

produsele organice pot fi considerate cu 20-40% mai sănătoase". 

 

Deci, alimentele ecologice sunt cu siguranță o alegere mai bună. În plus, pentru a găsi produse 

cu mai multe vitamine și minerale, ar trebui să le căutăm pe cele cu aromă mai puternică. În 

cartea sa ”The Dorito Effect” (Efectul Dorito), autorul Mark Schatzker scrie că "adevăratul test 

al calității este gustul produselor alimentare".  El ne sugerează să căutăm, de exemplu, varietăți 

de salată verde aromată, morcovi dulci cu gust de morcov, piersici suculente cu gust specific 

de piersic și roșii ”de marcă”. 

 

Toate aceste produse, crescute organic, sunt la depărtare de un univers de produsele de 

supermarket atunci când sunt achiziționate la o piață a fermierului sau într-un magazin de 

produse de specialitate, în sezon, fiind, de preferință, de soiuri vechi, cultivate ecologic. 

 

"Dacă credeți că este scump", scrie dr. Schatzker,  "amintiți-vă că se întâmplă într-un loc foarte 

important: corpul dumneavoastră". 
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http://saveoursoils.com/userfiles/downloads/1351255687-Changes in USDA food 
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