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Istnieje coraz więcej dowodów na to, Ŝe ubytek składników mineralnych w poŜywieniu w
USA osiągnął punkt krytyczny. Sole mineralne oraz inne składniki odpowiedzialne za
procesy syntezy w Ŝywności nie są pobierane przez rośliny z gleby na skutek
postępującego wyjałowienia ziemi ze składników odŜywczych.
Pola na których farmerzy amerykańscy hodują przez ponad 150 lat rośliny które stanowią surowiec
do produkcji Ŝywności, dają plony które nie mają odpowiedniej wartości odŜywczej.
Tylko w latach 1949 – 2001 ubyło z gleb w USA od 45 do 60% ilości 6 najwaŜniejszych składników
mineralnych takich jak: białka 6%, wapń 5%, fosfor 7%, Ŝelazo 4%, kwas askorbinowy 3% oraz
ryboflawina 38%.
Wartość odŜywcza owoców i warzyw spadła na przestrzeni ostatnich 60 lat o 76%. I tak, ziemniaki
straciły 100% witaminy A, 57% witaminy C oraz 28% wapnia. Ilość składników mineralnych w
kapuście, sałacie, szpinaku i pomidorach zmniejszyła się z 400 mg do 50 mg.
Jeśli chodzi o produkty spoŜywcze przetworzone to: w mleku ilość Ŝelaza spadła o 62%, magnezu
21%, miedź zniknęła całkowicie, w serze parmezańskim stwierdzono 70% mniej magnezu. Ogólnie
ilość wapnia i Ŝelaza w najwaŜniejszych produktach spoŜywczych w ciągu ostatnich 60 lat
dramatycznie spadła.
Najlepszym dowodem małej wartości odŜywczej Ŝywności w USA, jest fakt, Ŝe pół bochenka chleba
sprzed 60 lat posiada tyle składników odŜywczych co jeden duŜy bochenek chleba kupiony w
supermarkecie.

(tok)
Waszym zdaniem (Wszystkich komentarzy: 2)

Wypowiedz się

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy
» Rząd Ŝałuje na
szklankę mleka?

Aborygen z Kaszaeb [21.05.2009]

» Europejskie "nie"

My wykańczamy nasze rolnictwo, bo Ameryka nas wyŜywi... Kiedy ten durny naród zacznie myśleć
swoją głową a nie telewizorem...

dla hormonów
» Prezydent
zainaugurował debatę
o rolnictwie

krzyś [20.05.2009]
ot, i mamy zdrową Ŝywność, opartą na NPK ;) kto myśli, Ŝe w Polsce jest inaczej?

» Losowanie
,,modernizacji'' - 26
maja 2009 r.
» DODR we Wrocławiu
zaprasza - Forum

do góry
strony

strona
główna

drukuj

napisz
do nas

wyślij
znajomemu

wstecz

Agroturystyczne
» Giełda pracy - 21
maja 2009
» Spotkanie
podsumowujące I
Kongres Nauk
Rolniczych
» Będą renty
» Słodkie dylematy
» Ceny - Wieprzowina

» Giełda Pracy
» Felietony
» Artykuł
Sponsorowany
» Komentarz
niezaleŜny
» Agenda 2000
» Wydarzenia

2009-05-21 12:18

PPR » Artykuł » Gleby coraz uboŜsze w składniki mineralne

2z2

20.05.09 20:54

Jest lekarstwo na
kredytową suszę

http://www.ppr.pl/artykul.php?id=154035&dzial=1

Aktualności > Rolnictwo ekologiczne > Maszyny > Weterynaria > Mleczarstwo > Przemysł mięsny >
Drobiarstwo > Produkcja zwierzęca > Produkcja roślinna > Pasze > Notowania > Finanse >
Unia Europejska > Legislacja > PROW 2007-2013 > Dopłaty i renty strukturalne > Urzędy >
Izby Rolnicze > Gminy > Targi,konferencje,seminaria > Prasa > Edukacja > Praca > Nieruchomości >
Do wiary, nie do wiary > Hotele i Agroturystyka > GMO > Oferty pracy > Ogłoszenia > Waluty

Kiedy
ruszą
poręczenia dla firm?
We
wtorek
rząd
przyjął
zasady,
według
których
państwowy bank BGK
bę ...
21.05.09 08:18

Kolejny bank
podwyŜsza opłaty
Tysiące
klientów
Raiffeisen
Banku
otrzymało,
wczoraj
infor mację, Ŝe od 1
czerwca za bankowe
usługi ...
20.05.09 21:35

Unia dopłaci
zwalnianym
Twój zakład pracy
chwieje się albo juŜ
upadł? Musisz szukać
pracy
w
innym
mieście? Oferują ci
gorsze ...
Gospodarka wklej na stronę

© Copyright PPR 2000-2009 Wszelkie prawa zastrzeŜone

2009-05-21 12:18

