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Vedeți chifteluțele de pui din lada frigorifică? Sunt, de fapt,
porumb învelit în mai mult porumb. Puiul a fost hrănit cu
porumb. Aluatul pentru pané e făcut din făină de porumb.
Amidonul care ține laolaltă ingredientele din acest aluat este,
de fapt, amidon din porumb. Uleiul în care au fost prăjite era
ulei de porumb.
Dar asta nu este tot. Citiți eticheta de pe orice pungă de
chipsuri, tabletă de ciocolată sau gustare congelată. Câte
ingrediente recunoașteți? Maltodextrină? Monoglutamat de
sodiu? Acid ascorbic? Ce sunt
astea? Dar ce spuneți de lecitină
și mono‑, di‑ sau trigliceride?
PORUMB ASCUNS
Toate sunt făcute din porumb.
Colorant alimentar auriu? E
V‑ați uitat vreodată la lista de
făcut din porumb. Chiar și
ingrediente de pe o etichetă și v‑ați
întrebat ce sunt denumirile acelea
acidul citric care păstrează
ciudate? Toate aceste ingrediente
chifteluțele „proaspete” e făcut
și alte câteva sute sunt făcute din
din porumb.
porumb:
Dacă „stingi” chifteluțele
amidon modificat
de pui cu orice băutură
amidon nemodificat
răcoritoare, bei porumb pe
sirop de glucoză
lângă cel mâncat. Încă din anii
maltodextrină
1980, aproape toate băuturile
acid ascorbic
carbogazoase și majoritatea
fructoză cristalină
acid lactic
băuturilor din fructe, vândute
MSG (monoglutamat de sodiu)
în supermarket, sunt îndulcite
colorant caramel
cu ceea ce se numește sirop de
gumă xantan
porumb bogat în fructoză.
dilema omnivorului
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Citiți eticheta de pe un aliment procesat și veți găsi
porumb. Acesta este înlocuitorul vegetal pentru frișcă și se
găsește în umplutura cremoasă de brânză, iaurtul congelat și
semipreparatele congelate pentru cină, fructele conservate
și ketchup. Există în bomboane, mixuri pentru prăjituri,
maioneză, muștar, hotdogi și paste bologneze, în sosurile de
salată și chiar în unele vitamine (da, se află și în ciocolățica
Twinkie).
Într‑un supermarket american obișnuit, există
aproximativ 45 000 de produse și mai mult de un sfert
dintre acestea conțin porumb. Acest lucru e valabil și pentru
produsele nonalimentare, totul începând cu pasta de dinți,
cosmeticele, scutecele de unică folosință, sacii de gunoi și
chiar bateriile.
Porumbul se găsește unde nici nu vă trece prin cap să
căutați. Este în ceara care acoperă legumele și fructele din
rafturile cu produse vegetale. Este folosit la stratul care dă
luciu coperții unei reviste. Face parte chiar și din clădirea
supermarketului, pentru că plăcile de fibră, podelele și multe
alte materiale de construcție sunt făcute cu porumb.

Carbon din porumb

Se spune de multe ori că ești ceea ce mănânci. Dacă este
adevărat, atunci ce suntem astăzi reprezintă în mare
porumb. Nu exagerez cu dramatismul – oamenii de știință au
demonstrat deja asta. Cum? Urmărind elementul carbon pe
28
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măsură ce trece din atmosferă în plante, apoi în hrana noastră
și, în cele din urmă, în noi.
Probabil că ați auzit expresia conform căreia oamenii sunt
forme de viață bazate pe carbon. (Ideea asta pare să fie
menționată des în filmele SF, dar este adevărată.) La fel ca
hidrogenul și oxigenul, și carbonul este un element care stă la
baza construirii blocurilor de materie. Toate moleculele care
alcătuiesc celulele noastre – carbohidrați, proteine și grăsimi –
conțin elementul carbon.
Inițial, tot carbonul din corpul nostru a plutit prin aer,
ca parte a moleculei de bioxid de carbon. Plantele extrag
carbonul din bioxidul de carbon și îl folosesc ca să producă
hrană – carbohidrați. Acest proces se numește fotosinteză. În
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Toate alimentele încep cu procesul fotosintezei.
dilema omnivorului
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fotosinteză, plantele folosesc energia soarelui (foto înseamnă
lumină) pentru a sintetiza (a produce) hrană.
Hrana noastră, de fapt întreaga materie vie de pe pământ,
își are originea în fotosinteza din plante. E mai mult decât
o simplă expresie să spunem că plantele produc hrană din
neant.
Așadar, plantele extrag carbonul și‑l transformă în hrană.
Apoi noi mâncăm plantele sau animalele care au consumat
plante. Astfel, carbonul ajunge în celulele noastre. Dar nu tot
carbonul este la fel. Porumbul folosește un tip de carbon ușor
diferit de cel utilizat de alte plante. Deci oamenii de știință
pot spune cât porumb am mâncat doar uitându‑se la tipul de
carbon din celulele noastre.
Todd Dawson, biolog la Universitatea Berkley din
California, a lucrat la o astfel de cercetare. El spune că, dacă
privești carbonul din celulele unui american obișnuit, ți se
pare că „arată ca un chips din porumb, cu picioare”.
Americanii nu se consideră consumatori de porumb.
Pâinea noastră e făcută din făină de grâu. Nu mâncăm mult
porumb direct de pe știulete. Când ne referim la consumatorii
împătimiți de porumb, ne gândim la oamenii din Mexic.
Aproape 40% dintre caloriile lor provin direct din porumb, cel
mai adesea sub formă de tortillas de porumb. Cu toate astea,
americanii au mai mult porumb în dietă decât mexicanii.
Doar că porumbul pe care îl consumăm noi vine sub mai
multe deghizări.
Cum a cucerit porumbul America? Acesta este, de fapt, o
poveste de un succes răsunător – pentru porumb, cel puțin.
30
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Porumbul a ajuns cel mai cultivat tip de recoltă în America –
mai mult de 30 de milioane de hectare de pământ arabil
sunt cultivate cu porumb în fiecare an. Astăzi, acoperă mai
multe hectare decât orice altă specie existentă, inclusiv
specia umană. A exclus alte plante sau animale din fermele
americane. A reușit chiar să excludă și o mulțime de fermieri
din ferme. (Vă explic mai târziu.) În prezent, porumbul este
una dintre cele mai de succes plante de pe pământ.
E important să ținem minte că oamenii folosesc plantele
și animalele, dar și viceversa. Plantele și animalele nu stau
degeaba, așteptând ca oamenii să le folosească – și ele
ne folosesc pe noi. Cele care se pot adapta se folosesc de
fermele și orașele noastre pentru a se răspândi și înmulți.
Porumbul a devenit regele fermei și al supermarketului
pentru că s‑a adaptat ușor la nevoile fermierilor și
producătorilor de alimente. Avea calități pe care oamenii
le prețuiau. Acele calități i‑au permis să se răspândească
și să se dezvolte până când și‑a croit drumul către fiecare
colțișor al vieților noastre – și către fiecare celulă din
corpurile noastre.

Ascensiunea porumbului

După ce Columb s‑a întors în Spania după prima sa călătorie,
i‑a descris reginei Isabella multe dintre lucrurile minunate
pe care le văzuse. Una dintre descoperirile sale era o plantă
înaltă ca un turn, cu un știulete gros cât un braț de om, pe
dilema omnivorului
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care boabele erau „fixate
într‑o manieră minunată,
PORUMB SAU
asemănându‑se ca formă și
PĂPUȘOI?
dimensiune cu mazărea de
PĂPUȘOI este un alt nume pentru
grădină și având culoarea albă
ceea ce americanii numesc porumb.
când erau necoapte”. Planta a
Este denumirea pe care spaniolii au
învățat‑o de la nativii americani
fost numită păpușoi, dar astăzi
care o cultivau. În Anglia și în mare
o cunoaștem drept porumb.*
parte a lumii, planta încă e numită
Porumbul a fost inițial
păpușoi.
o plantă sălbatică numită
PORUMB este cuvântul englezesc
teosint (teosint înseamnă
pentru orice tip de bob, chiar și
pentru un bob de sare (de aici
„mama porumbului” în limba
vine termenul de „carne de vită cu
amerindienilor Nahuatl).
boabe*”). Englezii care s‑au stabilit
Planta teosint încă mai crește
în America de Nord au denumit
planta amerindiană porumb,
în sălbăticie în unele zone din
însemnând de fapt bob indian.
America Centrală, însă, dacă
Astăzi, în SUA și Canada, porumbul
a devenit atât de important încât
o vedeți, nu v‑ați da seama
a pus monopol pe termen. Bobul e
că este ruda porumbului.
doar porumb, așa că celelalte cereale
Știuletele ei este de mărimea
au trebuit să rămână fiecare cu
numele ei.
unui deget mare de la mână
și nu este acoperit de o coajă
groasă. Boabele sunt niște semințe mici. Și totuși, încă înainte
de sosirea lui Columb, planta aceasta sălbatică a reușit să se
transforme în păpușoi și să se răspândească în toată America
de Nord.
* Joc intraductibil de cuvinte, „corned beef” în original (n.t.).
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Porumbul s‑a răspândit deoarece a izbutit să se adapteze
la nevoile oamenilor. Desigur, a avut nevoie și de ajutorul
acestora. Oamenii au selectat știuleții mai mari, cu boabele
mai pline, și au plantat numai acele semințe. În anul 700,
indienii care locuiau în zone mai îndepărtate, cum ar fi
New England sau Canada, deja cultivau porumb. Planta își
începuse marșul pentru a domina lumea, dar tot mai avea
cale lungă de străbătut.
După Columb, amerindienii au fost cuceriți de europeni.
Dar păpușoiul sau porumbul nu era fidel mayașilor sau altor
popoare care au ajutat la răspândirea lui. Era preocupat
numai de propria supraviețuire. Europenii au venit cu o
metodă prin care porumbul să se răspândească și mai
departe. Planta s‑a adaptat rapid la oamenii noi și la nevoile
acestora.
Primul lucru pe care l‑a făcut a fost să înlăture orice altă
cultură pe care noii coloniști o aduseseră cu ei. Plantele
europene pur și simplu nu puteau concura cu aceasta. De
exemplu, grâul adus din Europa nu s‑a descurcat la fel de bine
ca păpușoiul nativ. Un bob de grâu producea, în cazul fericit,
50 de semințe noi de grâu. O singură plantă de porumb putea
produce 150 până la 300 de boabe. Porumbul a câștigat lejer
competiția.
A continuat destul de rapid să‑i impresioneze pe noii
coloniști, făcându‑se util acestora. Le furniza o legumă gata
de consumat, grăunțe bune pentru depozitat, sursă de fibre,
hrană pentru animale și combustibil pentru încălzit.
dilema omnivorului
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