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O consumo de carne contribúe á crise
climática, xa que a carne é unha forma de
alimentarnos enormemente ineficiente. Por
exemplo, necesítanse aproximadamente 7 kg
de gran para lograr 1 kg de carne de vacún.
Isto é en si mesmo insustentable. A
proporción para os porcos é de
aproximadamente 4 kg de gran por 1 kg de
carne. A proporción para pitos é mellor,
pero tampouco sustentable:
aproximadamente 2 kg de gran por 1 kg de
carne de polo.

1 kg carne
kilos de cereal
consumidos

polo 2

cerdo 4

vacún 7

1 Estes artigos xeráronse a partir dos meus intentos de
comprender que é unha pegada de carbono e como a
pegada de carbono da miña propia dieta afecta como
‘coido’ o medio ambiente. Caín na conta de que coidar
máis do medio ambiente reduciría a miña pegada de
carbono, pero non estaba seguro de como. Utilicei 2
fontes principais de información, sinaladas a
continuación. Utilicei seccións completas do libro
textualmente. Todas as definicións e cálculos da pegada
de carbono tamén se toman directamente del. A miña
función foi reorganizar esta información e agregar
algúns pensamentos e percepcións propias. Espero que
tamén che resulte útil.
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Só o cultivo desta grande cantidade de
alimento para animais require grandes
cantidades de auga. Necesítanse máis de
15.415 litros de auga para só 1 kg de carne
de vacún. Si, máis de 15.000 litros de auga
por 1 kg de tenreira.

1 kg de tenreira litros de auga
consumidos

15.415

Debemos ter en conta ademais as vastas
extensións de terra agrícola precisas para os
pastos. Esta mesma terra podería usarse para
cultivos que comemos directamente como
allos porros, leitugas, tomates, cenorias,
patacas, coles, etc. O consumo directo de
plantas é moito máis eficiente
enerxéticamente. Desta forma
preocupámonos máis polo medio ambiente,
polos nosos fillos, netos e reducimos a
acelerada velocidade da crise climática.

Desafortunadamente, a medida que a
poboación mundial crece e os países en
desenvolvemento aumentan a súa demanda
de produtos cárnicos, a alimentación con
grandes cantidades de carne vólvese máis
imposible de soster. Simplemente non hai
suficiente terra ou auga para seguir comendo
carne na escala en que o facemos agora.

Unha alternativa consiste en comer carne
producida en laboratorios. Cultivar carne de
laboratorio significa tomar células nai e
cultivalas en líquidos cheos de nutrientes. O
proceso probablemente podería reducir o
uso da auga e a terra nun 90% e o uso de
enerxía nun 60%. Pero, quen quere carne de
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produción industrial? Poderiamos
simplemente comer máis legumes e cereais
no seu lugar?

Comer carne ten mala prensa porque
contribúe a varios tipos de cancro, diabetes,
osteoporose, quecemento global, fame negra
masiva, crise climática, etc. Entón, talvez
sexa hora de cambiar os hábitos
alimenticios. Unha maneira consiste en
alimentarnos con carne de produción
ecolóxica. Os gandeiros ecolóxicos
preocúpanse polo medio ambiente e pola
cría de animais. Os seus produtos teñen
mellor sabor. Pero sexa cal for o tipo de
carne que comemos, a cantidade de gran
para producila aínda a fai insustentable, así
que talvez agora sexa o momento de
esquecer esas carnes favoritas como o
chourizo, as salchichas, o touciño, os
‘nuggets’ de pito, os filetes, as costilletas, o
churrasco e as pernas de cordeiro e elixir
alimentos máis sustentables, como legumes
e cereais. Desta maneira, podes coidar
directamente o planeta máis e contribuír a
frear a cada vez máis acelerada crise
climática. Poida que tamén teñas unha vida
máis longa e saudable e aforres algo de
diñeiro.


