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Són segurs els aliments que mengem?
Abel Mariné i Font
Dept. de Nutrició i Bromatologia de la Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona
La societat vol que els aliments siguin accessibles, agradables al paladar, saludables i
segurs. Encara que mai els nostres aliments han estat tan segurs com ara, de tant en tant
són notícia fraus o accidents que causen alarma. La crisi de les “vaques boges” va
marcar una fita i darrerament la contaminació amb melamina de les llets produïdes a la
Xina ha tornat a posar sobre la taula un problema que la globalització fa que tingui abast
mundial. Es tracta d’analitzar els fets i els mites al voltant de la qualitat i seguretat dels
aliments i el seu control, quins són els problemes reals, i també la percepció social
d’aquestes qüestions.
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