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M
Era obligat que, en aquesta primera

col-laboracio a TECA toques el tema dels ad-

ditius. Per coherencia amb la imatge o «fitxa

mental d'identificacio» que teniu de mi. Al-

trament podrieu quedar desconcertats, corn

si Placid Diumenge es poses a cantar «Maca-

rena» al Liceu o la « Espantoja» lieds de

Schumann en un tablao flamenco.

Confio, pero, que el titol escollit no pro-

voqui escandol entre els membres de I'asso-

ciacio que presideixo, AFCA i comencin a

pensar en la meva defenestracio (ben preo-

cupant, per altra part, perque la de Praga

va esser des de un primer pis i AFCA esta en

el sise).

Els additius
segueixen sent,
per ara, eines

imprescindibles si
(condicional) seguim

volent aquesta
exorbitant quantitat
de presentacions
dels productes

alimentaris, a les
quals semblem
acostumats, i si

(afirmatiu) volem
seguir assegurant
les seves millors

qualitats
nutricionals
i sanitaries.

ALGRAT el titol d'aquest article, el seu au-

tor fa una defensa del additius alimenta-

ris, encara que reclama una revisio de la

Ilarga Ilista existent, per tal d'aclarir

aquest clima de confusio en que sempre

han estat, i justificar la seva necessitat, se-

guretat i eficacia.

Se perfectament

que «presidir» es un

verb transitiu o, mes
exactament, transito-
rio pero no voldria

que el termini del

meu carrec fos causat
per algun aldarull, ja

que aixo em podria
enterbolir el curricu-
lum.

Cuito a dir, doncs,

que el qualificatiu

d'inutils no desquali-

fica tota la Ilista d'ad-

ditius alimentaris ni,

menys encara, la seva

necessitat. Els addi-

tius segueixen sent,

per ara, eines impres-

cindibles si (condicio-

nal) seguim volent

aquesta exorbitant

quantitat de presen-

tacions del productes alimentaris, ales quals

semblem acostumats, i si (afirmatiu) volem

seguir assegurant les seves millors qualitats

nutricionals i sanitaries.

El mot « inutil», I'aplico a dos ambits. En

primer Iloc, sobre aquells additius que no

han existit mai en presentacions comercials

pero que s'estan a la Ilista, tots cofois, Iluint

el seu numero E particular.

Aquest era el cas, fins fa ben poc, del re-

guitzell de xantines adscrites a I'E-161 xan-

tofiles: a) flavoxantina, b) criptoxantina, c)

rubixantina, d) violoxantina, etc., que, certa-

ment, les hem identificat a la natura pero

que no ha estat possible emprar-les de for-

ma a*illada com a colorants, tret de la canta-

xantina, obtinguda per biosintesi.

Aquest es el cas, encara ara, de I'E-249 ni-

trit potassic i de I'E-251 nitrat sodic, tan hi-

groscopics que mes val deixar-ho correr.

En el mateix cistell posaria els que si exis-

teixen comercialment perque tenen aplica-

cions per a altres industries (textil, paperera,

farmaceutica) pero que no s'han fet servir

mai a I'alimentaria: E-400 acid alginic, total-

ment insoluble i les seves sals calcica i amoni-

ca. L'E-470, sals magnesiques d'acids grassos.

I I'E-570 acids grassos, bases fonamentals per

a l'obtencio d'emulsionants pero que, sols,

tenen un mal gust que tomba d'esquena.

Un altre grupet molt curios es el de do-

nadors de S02. N'hi ha set de matriculats

pero nomes dos van a escola.

I alguns p-hidroxibenzoats (E-214, 216,

218)... i un munt de sals calciques, amoni-

ques, potassiques i magnesiques d'acids com

el glutamic, el malic, el guanilic, I'inosinic, el

silicic o el mateix fosforic (alga ha utilitzat

I'E-452iii?) que semblen convidats a la festa
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nomes perque son de la familia. Mai, el que
es diu mai, han estat utilitzats.

Son com els radiadors de la calefaccio a
I'estiu: no serveixen per a res pero ocupen el
seu Iloc amb tota dignitat.

Home! Si al consumidor I'esfereeixen
«tants)) additius potser que expurguem una
mica la Ilista!

I, finalment, els que tenen camps d'apli-
cacio restringidissims i que nomes ens els po-
dem trobar de Pasqua a Rams: E-174 plata,
E-175 or, E-284 boric, E-512 clorur d'estany...
En casos tan particulars i minoritaris seria
millor establir un grupet a part, com le te-
rres rares dintre de la taula periodica.

Mes embolics: els ((coadjuvants tecnolo-
gics)) son aquelles substancies que s'apliquen
per facilitar el processament dels aliments
pero que, una vegada acomplerta la seva mis-
sio, desapareixen com a tats de forma total o
convertits en altres substancies innocues.

Bastants additius haurien de ser requa-
lificats com a coadjuvants. Com es poden
considerar additius I'E-507 acid clorhidric, E-
513 acid sulfuric, E-524 hidroxid sodic...?

Mai en trobarem residus en els aliments.
S'hauran convertit en sals, una vegada hagin

actuat de reguladors
del pH.

El potencial toxic de
cadascun Wells no es
pot comparar amb el
de les sals en clue es
transformen (clorur
sodic, sulfar calcic,
etc.) i aixo to impor-

Bastants additius
haurien de ser

requalificats com
a coadjuvants.

tancia perque els additius es limiten segons
la IDA (ingesta diaria admissible), ben dife-
rent segons el cas.

Els gasos son additius? E-938 argo, E-939
heli, E-941 nitrogen, E-948 oxigen. Emprats
a la industria alimentaria han de tenir unes
especificacions de puresa, esta clar pero
sembla dificil que els puguem ingerir a tra-
ves de la seva aplicacio alimentaria. L'aire
que respirem es mes preocupant.

Els ((midons modificats)) (una desena de
numeros E) ja no haurien d'estar a la Ilista:
tenen poder nutritiu (en clara contradiccio
amb la definicio d'additiu) i la dosi d'us so-
brepassa Ilargament la dels autentics addi-
tius. I per quins set sous la polidextrosa (E-
1200) i les ciclodextrines han d'esser conside-
rades additius?

Es hora d'establir un altre Ilistat o una al-
tra reglamentacio que inclogui els que cada
vegada seran mes nombrosos <<ingredients
modificats)) o, com els he batejat, «ingre-

tius)) (sincretisme d'in-
gredient i additiu).

I no parlem dels
enzims, tots ells neta-
ment coadjuvants tec-
nologics pero dels que
a dos o tres , els han
penjat el numero E.

Tanta incongruen-
cia dona un aspecte

Cada additiu to les
seves regles de joc

que s'han de
coneixer i respectar
per assegurar-ne la
plena funcionalitat

un xic Ilastimos a la Ilista «oficial)) d'additius,
plena de sargits i pedacos.

Pero es cert que esta a la moda: la «fuzzy
logic)) o «logica borrosa)) esta entrant amb
forca des de la matematica pura ales aplica-
cions domestiques (rentaplats, per exemple).

No es extrany, doncs que tinguem (<bo-
rroses)) moltes disposicions legislal:ives.

I, per acabar, (si es que encara hi ha alga
Ilegint), uns mots sobre el segon ambit d'i-
nutilitat: el de la mala aplicacio.

Si un additiu no s'escull amb criteri i no
s'aplica adequadament, tant en dosi com en
el moment precis, en el millor dels casos no
seveix per res i passa a esser un contaminant
inutil.

Cada additiu to les seves regles de joc
que s'han de coneixer i respectar per assegu-
rar-ne la plena funcionalitat. L'estudi previ
del ((sistema)) (formulacio d'ingredients +
tecnologia) en clue ha d'actuar es imprescin-
dible. I no es facil.

Podria posar molts exemples d'abus d'ad-
ditius pero, com diria Mark Twain, aixo es
una altra historia.

Nomes, aixo si, voldria esmentar, en opi-
nio personal, la niciesa de la seva utilitzacio
per mantenir estables aquests aliments far-
cits d'aire o d'aigua que hem anomenat
light quan el nom mes escaient seria el de
aminusvalids)). En la majoria dels casos, se-
rien qualificats d'estafa pero, com que es el
mateix consumidor el que els demana, a so-
bre paga un sobrepreu. Un consumidor que
abomina els additius pero que se'Is empassa
tan content amb I'esquer dels cos rnaco.

En resum, si heu fet «lectura rapida» en
ziga-zaga, com ara s'acostuma, d'aquest ar-
ticle, podrieu haver-ne tret una imprescio
negativa. El que he volgut dir es que, per
tranquilitzar al consumidor, cal treure els ad-
ditius d'aquesta boira confosa en que sem-
pre han estat i definir-los clarament per jus-
tificar-me la necessitat, seguretat i eficacia.

No es tracta de parlar seriosament. Qual-
sevol ximplet parla amb tota seriositat. Es
tracta de fer les coses seriosament. I aixo vol
dir pensar-les abans. Encara que costi...
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